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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม
การทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม
การทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ท่ีนําไปใชสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปน
พนักงานประจําขององคการรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีการสุมตัวอยางของพนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เพ่ือใหไดเปนตัวแทนของประชากร และใชทดสอบกรอบแนวคิด
ความสัมพันธตามสมมติฐาน และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวยแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึง
มีเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือ 1)  การวิเคราะหปจจัยเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและ
ยืนยันความถูกตองของมาตรวัด 2)  การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทางโดยทําการวิเคราะหตามสมการโครงสรางของ
แบบจําลองความสัมพันธ และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองความสัมพันธตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และทําการวิเคราะหหาคาอิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปร
อิสระทุกตัวท่ีมีตอตัวแปรตาม  
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ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
ตอผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองคการ

เนนการปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามลําดับ และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะ
ผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ และพฤติกรรม
ผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยสงผาน
กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน และพบวาพฤติกรรมผูนําสรางความ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ และพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ  
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This research aimed to study the relationships between leadership behaviors, 

organizational culture, human resource development and employee performance in state 

enterprises and to study the direct and indirect influences of leadership behaviors, organizational 

culture and human resource development on employee performance in state enterprises and to 

investigate the path analysis of  leadership behaviors, organizational culture and human resource 

development on employee performance in state enterprises. 

There were 241,936 employees from 58 state enterprises as the research populations as 

its conceptual framework and hypotheses. Multi-stage sampling method was used to acquire the 

samples. Questionnaires and structured interviews were conducted as the research instruments 

from theory concepts and operational definitions. 

The statistics used in this research included, 1)  Factor analysis which was to find out the 

construct validity and scale accuracies, 2)  Simple correlation analysis which was to investigate 

the relationships of leadership behaviors, organizational culture and human resource development 

on employee performance in state enterprises and 3)  Multiple regression which was to acquire 

the standard regression coefficient, path coefficient from the structure equation model in order to 

find out direct and indirect influences of  independent variable towards dependent variable. 

The results revealed that transformational leadership, adaptability culture, training and 

development activities had direct influences on employees performance in State Enterprises. The 
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factors which influence the working performance are as follows; transformational leadership, 

training activities, adaptability culture and development activities. Moreover, non–leadership had 

direct negative influences on employees performance in state enterprises. It was found that 

involvement culture, mission culture and transactional leadership by training and development 

activities had indirect influences on employees performance in state enterprises. In addition, 

transformational leadership effected on adaptability culture, involvement culture and mission 

culture while transactional leadership effected on mission culture in state enterprises. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันสถานการณตางๆมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนความทาทายขององคการ

ท่ีจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสรางคาธรรมเนียมภาษี ความคาดหวัง ความ

ตองการจากลูกคา ดังนั้นองคการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถใหกับองคการ 

สรางนวัตกรรม และสรางแรงจูงใจ พัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน เก็บรักษาพนักงานท่ีมี

ความสามารถ เพ่ือทําใหเกิดความมั่นใจในการรองรับการเปล่ียนแปลงในระยะยาว (Ulrich, 1997) 

ซ่ึงพนักงานเปนทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับทุกองคการ ความสําเร็จขององคการสามารถเกิดไดจาก

การเรียนรูอยางตอเนื่อง การใชความรูความสามารถของพนักงานในการสรางกําไรเพ่ิมขึ้น สราง

คุณคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑขององคการ นําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ซ่ึงองคการรัฐวิสาหกิจนั้น 

มีปญหาผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการไมสามารถปรับตัว เพ่ือรับมือกับสถานการณกระแส

โลกาภิวัฒน และการแขงขันเสรีไดอยางทันทวงที จึงทําใหตองประสบกับปญหาการขาด

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค แมวาองคการรัฐวิสาหกิจ

คอนขางจะมีความไดเปรียบมากกวาบรษิัทเอกชน (มนตรี โสคติยานุรักษ, 2550) เนื่องจากองคการ

ยังมีปจจัยในองคการท่ีจับตองไมได อาทิเชนวัฒนธรรมองคการ พฤติกรรมผูนํา กิจกรรมตางๆ

เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนทุนท่ีแตละองคการไมสามารถลอกเลียนแบบกันไดอาจจะสงผลตอ

ผลการปฏิบัติงานของบุคคล และความสามารถขององคการ (Barney, 1986) ซ่ึงการพัฒนาองคการ

ใหสามารถดํารงอยูอยางม่ันคงในกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และมี

แนวโนมท่ีจะเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบ และโครงสรางตางๆ

ภายในองคการใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากขึ้น และสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับองคการตามหลัก

ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการนําทุนท่ีมีอยูในองคการมาสรางศักยภาพ

และความสามารถใหกับองคการ ซ่ึง Bontis (1999) ระบุวาทุนขององคการประกอบไปดวยทุน

มนุษย ทุนโครงสราง และทุนความสัมพันธ โดยท่ีทุนมนุษยประกอบไปดวย ความรูท่ีสะสม 

การศึกษา ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณของพนักงานในองคการ ซ่ึงเปนทุนท่ีนํามาใชในการ
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สรางศักยภาพ และสรางคุณคาใหกับองคการ และ Schultz (1971) กลาววาการจะสรางคนใหเกิด

เปนทุนท่ีเรียกวาทุนมนุษย เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการทํางาน และเพ่ิม

ประสิทธิผลของงานนั้น จําเปนจะมีการลงทุนในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (Education) การ

ฝกอบรม (Training) ซ่ึงก็สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8, 9 และ 10 

ท่ีกําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการวางแผนพัฒนา และใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ

ลงทุนอยางหนึ่งของรัฐบาล ดวยเหตุท่ีทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญท่ีจะตองไดรับการพัฒนาใหมี

ลักษณะรูรอบ และรูลึกมากย่ิงขึ้น การใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปน

เรื่องท่ีตองกระทํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูปฏิบัติงานใหเติบโตงอกงาม ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคการประการแรกคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ มีสวนชวยสราง

แรงจูงใจท่ีจะเรียนรูการทํางานอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้นในตัวผูปฏิบัติงาน และชวยสรางความรูสึก

ม่ันคงในชีวิตใหเกิดขึ้นในหมูผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหอัตราการลาออกของผูปฏิบัติงานลดลงใน

ระดับหนึ่ง ประการท่ีสอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ชวยใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี

ในการทํางาน มีความรู ความสามารถ ทักษะความเช่ียวชาญ เพ่ือสรางผลงานท่ีดีในสภาพแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลง แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการนั้นมีปญหาท่ีเกิดจากความไมชัดเจนของ 

กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของนักวิชาการท่ีมีแนวคิดของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 แนวคิดท่ีแตกตางกัน ระหวางแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเนนไป

ท่ีระดับจุลภาคหรือตัวบุคคล กับแนวคิดการพัฒนาทรัพยการมนุษยท่ีเนนระดับมหภาคหรือเนนไป

ท่ีองคการ ซ่ึงนักวิชาการท่ีนําเสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนไปท่ีระดับจุลภาค

หรือท่ีตัวบุคคล เชน Gilley and Eggland (1989) มีมุมมอง และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วาตองตระหนัก ใหความสําคัญไปท่ีการพัฒนาตัวของพนักงาน มากกวาท่ีจะเนนไปท่ีการพัฒนา

องคการ เนื่องจากเห็นวาประสิทธิผลขององคการนั้นถูกสรางขึ้นโดยเริ่มตนมาจากการปรับปรุง 

พัฒนาของพนักงาน โดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในองคการ เพ่ือปรับปรุงการทํางาน และ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีตัว

พนักงาน สอดคลองกับ Nadler and Nadler (1980) ท่ีไดนําเสนอแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในองคการวา เปนกิจกรรมท่ีตองการมุงเนนใหผลลัพธเกิดขึ้นกับตัวพนักงานโดยตรงซ่ึงแบง

ออกเปน 3 สวน คือ การฝกอบรม (Training)  การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) 

โดยวิธีการปฏิบัตินั้นมีหลากหลายวิธีท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เชนเดียวกับ Smith (1990) 

quoted in Swanson and Holton (2001)ใหนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนกิจกรรม

กระบวนการของการกําหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษยในองคการ 
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โดยผานกิจกรรมการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือใหตัวเองและองคการประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย 

แตในขณะท่ี Rothwell and Kazanas (1994)  ซ่ึงนําเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยวาตองมุงเนนท่ีระดับองคการ โดยใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเช่ือมโยงกับกลยุทธของ

องคการ เชนเดียวกับ  Delahaye (2005) นิยามวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นตองมีสวนสัมพันธ 

และสอดคลองไปกับกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษย และกลยุทธขององคการ ซ่ึง

โครงสรางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณารวมกับปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกของ

องคการ และแนวคิดของ Pace, Smith and Mills (1991) มีมุมมองท่ีกวางและครอบคลุมระบบการ

ทํางานท้ังระบบ  โดยกําหนดขอบเขตกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น มุงเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย  ตั้งแตรับเขาทํางานจนกระท่ังออกจากงาน  สรางระบบงานใหมีความเหมาะสม 

สรางระบบการใหคาตอบแทนตางๆ  เพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพของทั้งคนและงาน ในสวนของนักวิชาการไทยเชน สุจิตรา ธนานันท (2550) กลาววา

บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนอะไรท่ีมากกวาการฝกอบรม นั่นคือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจะตองมีบทบาทในการปรับเปล่ียนองคการท้ังระบบ นอกจากนี้ยังตองมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีโครงสรางขององคการดวย จึงจะมีผลทําใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล

ในองคการ ซ่ึงก็สอดคลองกับ สมบัติ กุสุมาวลี (2540) ท่ีนําเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุค

ใหมวาองคการควรจะลดการฝกอบรมในหองเรียนเพราะเปนการจํากัดจํานวนของผูท่ีจะเขารับการ

ฝกอบรม นอกจากนี้คนท่ีเขาฝกอบรมยังเปนตัวแทนของคนในกลุมหนึ่งเทานั้น ไมมีอิทธิพลมาก

พอท่ีจะผลักดันคนสวนใหญในองคการใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงก็จะเปนแนวคิดการ

พัฒนาองคการ ท่ีมุงใหพนักงานสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มุงกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงแบบรวมมือกันท่ัวท้ังองคการ  

นอกจากปญหาของความไมชัดเจน ความสับสนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ระหวางกิจกรรมท่ีมุงเนนไปท่ีระดับบุคคล หรือมุงเนนไปท่ีระดับองคการ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยก็มีปญหาในเรื่องของบทบาท และโครงสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง 

Chiraprapha Wattanapong (2000) ไดทําการศึกษาบทบาทและโครงสรางของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยขององคการภาคเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงไดช้ีประเด็นของปญหาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยไว 4 ประเด็น ดังนี้ 

1)  บทบาทของผูปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ครอบคลุมในสวนของ

การบริหารบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย แตก็เกิดความไมชัดเจนในองคการเกี่ยวกับ

บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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2)  บุคคลท่ัวไปยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับบทบาท และโครงสรางของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคการ วาเกี่ยวของเฉพาะกิจกรรมฝกอบรม ซ่ึงในปจจุบันการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยนั้นมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาชุดของทักษะ ความสามารถ ความรู ปฏิสัมพันธทางสังคม 

ดังนั้นเม่ือมีความไมชัดเจนของนิยาม บทบาท และโครงสรางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงทํา

ใหเกิดชองวางระหวางทฤษฎี และการปฏิบัต ิ

3)  ความสับสนวาหนวยงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะดํารงอยู หรือจาง

หนวยงานภายนอกเปนผูจัดกิจกรรม เพ่ือเปนการลดตนทุนคาใชจายขององคการ 

4)  ผูเช่ียวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือหัวหนาสายงาน ใครจะเปนผู

กําหนดกิจกรรมบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงทําใหเกิดความสับสนในบทบาท

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทําใหเกดิความขัดแยงระหวางผูควบคุมงานกับผูปฏิบัติงานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาท่ีเกิดจากการขาดนโยบายท่ีชัดเจนดาน
ทรัพยากรมนุษยจากผูนําองคการ ซ่ึงปญหาในเรื่องนี้ดํารงอยูคูกับองคการของไทยมาโดยตลอด ถา
ผูนําขององคการไทยไมสามารถตอบไดวาอะไรคือนโยบายดานทรัพยากรมนุษยขององคการท่ี
นํามาใชในการบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวยเรื่องอะไรบาง 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวยอะไรบาง และแตละเรื่องหรือประเด็นนั้นได
กําหนดลงไปชัดเจนแลวหรือยังไมชัดเจน และความไมชัดเจนดังกลาวสงผลอยางไรตอ
ประสิทธิภาพขององคการ ซ่ึงคําถามเหลานี้ผูนําองคการตองตอบคําถามใหไดวานโยบายดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย และนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการยังขาดความ
ชัดเจนดานใดบาง (กิตติ บุนนาค, 2549) และมีความสับสนของรูปแบบ และกิจกรรมของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคการวากิจกรรมแบบใด ลักษณะใดท่ีจะทําใหพนักงานเกิดการพัฒนา และ

เรียนรูไปพรอมๆกับการทํางาน เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีกิจกรรมของการ

พัฒนาอยูหลายกิจกรรม แตละกิจกรรมก็มีจดุมุงหมายของการพัฒนาท่ีแตกตางกัน จากแนวคิดของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Nadler and Nadler (1980) ไดกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยวาเปนกิจกรรมที่นายจางจะตองถือเปนหนาท่ี ท่ีจะจัดประสบการณการเรียนรูใหแกลูกจาง

ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือกอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานและความเจริญตอ

ตนเอง โดยอาศัยกิจกรรม 3 ประเภท คือการฝกอบรม (Training) การศึกษา (Education)และการ

พัฒนา (Development)  ท้ังนี้ในปจจุบันมีองคการหลายแหงท่ีนําเอาแนวคิด และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท้ังหมดของ Nadler ไปปฏิบัติ แตบางองคการก็นํากิจกรรมเพียงบางสวนไปปรับใช

ตามสภาพการณขององคการ ขึ้นอยูกบัประสบการณของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความเปนจริงท่ี
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พบในขณะนี้คือองคการท้ังภาครัฐและเอกชนใหความสนใจตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตสวน

รูปแบบ กิจกรรม เปาหมาย และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการแตละแหงยังคงไม

ชัดเจน ซ่ึงตรงกับท่ี Hongladarom (1995) quoted in Somsri Siriwaiprapan (2000) กลาววาองคการ

ภาครัฐยังขาดการสรางปฏิสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับแผนพัฒนาขององคการ 

ทําใหเกิดความไมสอดคลองระหวางแผนการศึกษา แผนการฝกอบรม กับแผนพัฒนาขององคการ 

อีกท้ังองคการยังมีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการฝกอบรม 

และการพัฒนาท้ังในระดับจุลภาค มหภาค ท่ีมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นทําใหองคการจะตองตระหนักถึง

ความเหมาะสม ความสอดคลองของแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการขององคการ 

สภาพปญหาท่ีสําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคการไทยมักจะมีปญหาในลักษณะท่ี

เกิดขึ้นคลายๆกันท้ังในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดจากวัฒนธรรมองคการของ

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการไทย ซ่ึงฝงรากลึกมายาวนานผนวกกับการขาดความเอาใจใส

และใหความสําคัญจากผูบริหารระดับสูงขององคการดวย (กิตติ บุนนาค, 2549) เนื่องจากกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนท่ีเกี่ยวของ มีความสัมพันธกับปจจัยภายนอก และภายในองคการ

เชนแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม โครงสรางขององคการ พันธกิจและ 

กลุยทธ (Swanson, 2001) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Delahaye (2005) ท่ีกลาวถึงปรัชญาการ

บริหาร กฎและทฤษฎี กลุมพนักงาน บรรยากาศในการเรียนรู และยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกมากท่ีมีอิทธิพล

ตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ อาทิเชนสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ซ่ึง

ก็คือนโยบายภาครัฐ สภาพแรงงานวัฒนธรรมของสังคม แรงกดดันทางการเมือง สถานการณทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึง Bass 

(1990) และ Collins and Porras (1996) ไดสรุปวาพฤติกรรมของผูนํานั้นมีสวนสําคัญในการกําหนด

ความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคการ โดยเกิดจากความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา 

แรงจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เชนเดียวกับการศึกษาของ Robbins (2005) 

ท่ีไดผลสรุปวาผูนํา และวัฒนธรรมเปนสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ

ในการทํางาน ลดการขาดงาน และไดศึกษาเพ่ิมวาผูนํา วัฒนธรรมขององคการ ปจจัยขององคการ 

และการเรียนรู มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ Davenport and Prusak (1998) ท่ีสรุปวาส่ิงสําคัญท่ีจะชวยในการสรางการเรียนรู และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการคือวัฒนธรรมองคการ เนื่องจากคานิยม ความเช่ือของกลุมคน

ในองคการ และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีรวมกันนั้น มีพลังอํานาจท่ีมีผลตอการเรียนรูในองคการ ซ่ึง 

Schein (1999) ไดกลาววาวัฒนธรรมจะเปนส่ิงท่ีกําหนดกลยุทธ เปาหมายและวิธีปฏิบัติของแตละ
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องคการ ท่ีจะทําใหองคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรุปผลการศึกษาของ Denison 

and Mishra (1995) พบวาวัฒนธรรมองคการและประสิทธิภาพการทํางานมีความสัมพันธกันในเชิง

บวก และจากประเด็นปญหาความไมชัดเจนของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการจะ

พบวามีแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของนักวิชาการท่ีเนนไปท่ีบุคคลเชน Nadler and Nadler 

(1980), Gilley and Eggland (1989), Smith (1990 quoted in Swanson and Holton, 2001)เปน

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีมุมมองแคบ ซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานโดยตรงโดยผานกิจกรรมการฝกอบรม 

กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนา และยังมีแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

นักวิชาการท่ีเนนไปท่ีองคการเชน Pace, Smith and Mills (1991), Rothwell and Kazanas (1994), 

Delahaye (2005), สมบัติ กุสุมาวลี (2540) และสุจิตรา ธนานันท (2550) เปนแนวคิดท่ีมีมุมมองท่ี

กวางและครอบคลุมระบบการทํางานท้ังระบบ ท้ังองคการ ดวยกิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคล 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ 

ประเด็นปญหาท่ีนาสนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันจะ

ทําแบบเดิมหรือทําตามประเพณีนิยม โดยไมไดกําหนดวาควรจะใหความสําคัญกับปจจัยใด กอน

หรือหลัง หรือควรจัดสรรงบประมาณอยางไร ใหเหมาะสมกับความสําคัญของปจจัย เนื่องจากยังมี

ความสับสนของกิจกรรม หรือปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการวากิจกรรมใดท่ีจะ

ทําใหพนักงานเกิดการพัฒนาและเรียนรูไปพรอมๆ กับการทํางาน อีกท้ังองคการยังมีงบประมาณใน

การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูอยางจํากัด  ดังนั้นองคการจะตองตระหนักถึงความ

เหมาะสม ความสอดคลองของแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการขององคการ และจากการท่ีกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมผูนําและวัฒนธรรมการทํางานในองคการดวย แตยังไมมีผลงานวิจัยท่ีระบุวาวัฒนธรรม

การทํางานในองคการแบบใดท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีอิทธิพลตอ

ผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุด และพฤติกรรมผูนําแบบใดท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้

จะศึกษาวาปจจัยของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกิจกรรมใดท่ีมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และพฤติกรรมของผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการแบบใดท่ีมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

คือกิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน  กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 
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กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ ศึกษาพฤติกรรมของผูนําคือพฤติกรรม

ผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา และ

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 4 รูปแบบ คือวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน

โครงสรางและกฎระเบียบ และวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ  ซ่ึงผลท่ีไดจาก

การศึกษาจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถท่ีจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการ

กําหนดแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมายของ

องคการตอไป  

 

1.2  คําถามในการวิจัย 

 

1)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ปจจัยดาน

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธ

กันมากนอยแคไหน 

2)  พฤติกรรมผูนํา และวัฒนธรรมการทํางานในองคการแบบใดท่ีมีผลตอกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยมากท่ีสุด และนอยท่ีสุด 

3)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ปจจัยดาน

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานใดบางท่ีมีอิทธิพลทางตรง และมีอิทธิพลทางออมตอ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

3)  เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางาน

ในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีนําไป 

ใชสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
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1.4  ตัวแปรที่ศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระในการวิจัยนี้ ประกอบไปดวย ปจจัยดานพฤติกรรมผูนําซ่ึงประกอบไปดวยตัว

แปร 3 ตัวแปร ไดแก 1)  พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 2)  พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 

และ 3)  พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการประกอบไปดวย

ตัวแปร 4 ตัวแปรไดแก 1) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 2) วัฒนธรรมการทํางาน

ในองคการเนนการมีสวนรวม 3) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 4)  

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ และปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประกอบไปดวยตัวแปร 5 ตัวแปร 1)  กิจกรรมการฝกอบรม 2)  กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 3)  

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 4)  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และ 5)  กิจกรรมการพัฒนาองคการ 

ตัวแปรตาม คือผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1)  ไดรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรม

องคการ ปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหองคการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีไดไปจัด

กจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2)  ประโยชนในทางวิชาการ เปนการเพิ่มองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตร และ

สังคมศาสตร ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

3)  ประโยชนในการนําไปประยุกต ไดทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับใชในการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม

การทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากหนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และ

ผลการวิจัยจากนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหไดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดย

ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรตามคือผลการปฏิบัติงาน และตัวแปรอิสระ

คือพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี ้

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน องคการควรมีการกําหนดนโยบายลงไปวาจะประเมินผล

โดยมุงสนใจไปท่ีตัวบุคคลหรือระบบของงาน การกําหนดนโยบายการประเมินจะเปนการชวยลด

อัตตาของผูประเมิน ลดอคติของผูทําการประเมิน และจะตองทําใหผลท่ีไดจากการประเมินบงบอก

ถึงความสามารถหรือสมรรถนะท่ีแทจริงของพนักงานในปจจุบันไดอยางถูกตอง และนําผลท่ีไดไป

เช่ือมโยงกับกระบวนการอ่ืนๆใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีแนวทางการประเมินจะตองทําการตกลง

รวมกันวาจะประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องอะไรบาง ท้ังนี้กอนจะทําการประเมินตองมีการ

ฝกอบรมใหผูทําการประเมินเขาใจมาตรฐานของการประเมินใหเขาใจตรงกันกอน เชนอะไรบางท่ีมี

ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน จะใชเกณฑมาตรฐานอะไรในการประเมิน เปนตน ซ่ึงจะทําให

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเกิดความเปนธรรม และเปนท่ียอมรับในหลักการกับทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ (Cardy, 2004) กระบวนการบริหารองคการท่ีมุงไปท่ีผลการปฏิบัติงานนั้นมีเรื่องความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการบริหาร ซ่ึงควรท่ีจะมีการประเมินเพ่ือความสรางม่ันใจถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดขึ้น  
ซ่ึงรวมถึงกระบวนการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษยท้ังในเรื่องของการออกแบบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การดําเนินการ  และการบริหารก็จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองลด
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นดวยการประเมินท่ีไดมาตรฐาน และ Phillips (1996) กลาววาการประเมิน
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การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีขอพึงสังเกตหลายประการไดแก  การนําการประเมินไปใชอยาง
ท่ัวไปท่ีไมเฉพาะเจาะจงในประเด็นบางประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  
เนื่องจากกระบวนการประเมินนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชหาโอกาสในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานมากกวาท่ีจะใชเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมความเส่ียงขององคการ
เทานั้น แนวทางการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีลักษณะเปน 2 มิติ ประกอบไปดวย
การประเมิน 6 ประเภท  (Nutley, 2000) อธิบายไดดังภาพที่ 2.1  คือ  

- ขอบเขตของการประเมินคืออะไร เชน กิจกรรมของหนวยงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย (HR Dept)  หรือมากกวางานทรัพยากรมนุษย (Broader HRM) 

- ประสิทธิผลจะเปนอยางไร เชนประเมินจากระบบหรือผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1  แนวทางการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย 
แหลงท่ีมา:  Nutley, 2000. 

 

1)  การประเมินการมีสวนรวม (Compliance audit) การประเมินระบบอาจจะถูกนํามารวม
กับการทดสอบการปฏิบัติงานระดับบุคคล และระดับองคการตามความตองการของระบบการ
ประเมินควบคุมภายใน ซ่ึงการประเมินการมีสวนรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการ
ประเมินการจัดการขององคการ เชนการประเมินกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานวาเปนไป
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยหรือไม ซ่ึงการประเมินการมีสวนรวมนั้นจะพิจารณาการมี

ระบบ 
(System) 

ประเมินอยางไร 
(How) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) 

มากกวางาน 
ทรัพยากรมนุษย 
(Broader HRM) 

ประเมินอะไร 
(What) 

งานทรัพยากรมนุษย 
(HRM Dept) 

การประเมินการมีสวนรวม 

การประเมินระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

การประเมินความ 
พึ่งพอใจของพนักงาน 

การประเมิน 
การเพิ่มมูลคาเพิ่ม 
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สวนชวยเหลือสนับสนุนกับกิจกรรมการจัดการขององคการหรือไม โดยการเก็บขอมูลอาจจะใช
วิธีการสัมภาษณพนักงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

2)  การประเมินระบบ (Systems audit) แนวทางมาตรฐานท่ีนําไปใชในการประเมินโดย
สนใจลงไปท่ีระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนการถูกออกแบบท่ีจะทําใหเกิดเหตุผลท่ีม่ันใจไดวา
บรรลุวัตถุประสงคตามประเภทหมวดหมู เชนการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน การใหความรวมมือกับกฎระเบียบ 

3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance audit) การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
โครงสรางการประเมินภายในและภายนอก ซ่ึงประกอบไปดวยการประเมินมูลคาของเงินท่ีจัดสรร
สําหรับการบริการของภาครัฐ การประเมินการผลการปฏิบัติงานนั้นเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ตอบสนองเปาหมายของงาน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาลงไปที่ผลของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย เชนอัตราการเขา-ออกของพนักงาน 
อัตราการขาดงาน ลาปวย มาสายของพนักงาน 

4)  การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน (User satisfaction audit) การประเมินความพึง
พอใจของพนักงานจะสามารถอธิบายถึงประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย การประเมิน
ความพึงพอใจสามารถพิจารณาได 3 ระดับ คือผูปฏิบัติงาน บทบาทหนาท่ี และความสัมพันธของ
พนักงาน ซ่ึงการประเมินกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นตองประเมินจากเพ่ือน
รวมงานหรือบุคคลท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

5)  การประเมินการเพิ่มมูลคาเพ่ิม (Value-added audit) การพิจารณาการประเมินมูลคาเพ่ิม
นั้นไมใชวาองคการจะใชส่ิงท่ีดีอยางไร แตเปนการประเมินวาบทบาทหนาท่ีของฝายบุคคลนั้นมี
บทบาทอยางไรในการเพ่ิมคุณคา ซ่ึงจะใชวิธีการวิเคราะมูลคาเพ่ิม และวิเคราะหทุนมนุษยซ่ึงจะเปน
การชวยตอบคําถามเหลานั้น โดยอาจจะวิเคราะหจากกิจกรรมทางดานบุคคล เชนการฝกอบรมและ
การพัฒนา เกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุน 

6)  การประเมินกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย (Strategic HRM audit) เปนการ
ประเมินเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนบทบาทของกลยุทธ โดยมุงสนใจไปท่ีผูทํางานระดับสูงของ
ฝายบุคคลมีสวนรวมหรือเปนตัวแทนของผูบริหารระดับสูง ท่ีจะนํากลยุทธการบริหารทรัพยากร
มนุษยนั้นไปปฏิบัติเพ่ือใหเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคการ 

จากการพิจารณาการประเมินในแตละประเภทท้ัง 6 ประเภท  แนวทางท่ีดีท่ีสุดคือการ
ผสมผสานในแตละวิธีการอยางเหมาะสม ท้ังนี้การผสมผสานวิธีการการประเมินนั้น ใหขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน ซ่ึงวัตถุประสงคของการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษยคือการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคการ ซ่ึงอาจจะถูกกําหนดในรูปแบบของเปาหมายระหวางทาง 
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เชน ความผูกพันของพนักงาน และสมรรถนะของพนักงาน  หรือเปาหมายสุดทายของการปรับปรุง
จะอยูท่ีผลการปฏิบัติงานขององคการ  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมากของการทําความชัดเจนกับเปาหมาย
ซ่ึงอาจจะเปนสวนชวยหรือกีดขวางแนวทางการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยท่ีการ
สรางความสมดุลระหวางการประเมินระบบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การออกแบบ
ใหผสมผสานตามวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ซ่ึงควรจะมุงสนใจไปท่ีความเหมาะสม
ระหวางนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปาหมายขององคการ เม่ือไดมีการประเมิน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารงานแลว  
องคการท่ีจะมุงเนนการเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปพรอมๆกับการผลิตผลงานนั้น ทําให
องคการจําเปนตองมีกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการ ซ่ึง Clardy 

(2004) ระบุวากระบวนการการประเมินหนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นผูประเมินกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นควรท่ีจะทําความเขาใจถึงลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานขององคการท่ีจะ
ประเมินกอน โดยทําการเก็บขอมูลในลักษณะของการสัมภาษณ  การสังเกต  การออกแบบสอบถาม 
หรือการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีควรตระหนักคือ การประเมินกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในแตละองคการจะเปนลักษณะเฉพาะตัว  โดยกระบวนการในการประเมิน
ประกอบดวย 1) การระบุโปรแกรมการฝกอบรมและชวงเวลาท่ีจะทําการประเมิน 2)การประเมิน
เอกสารหลักฐานบางอยางท่ีมีความจําเปน 3) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนและ
ความสามารถในการผลิตขององคการ และ 4) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับทักษะของ
พนักงาน และการเก็บรวบรวมการปฏิบัติหนาท่ีบกพรองของผูบริหารในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดึงดูด  
จูงใจ และการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพตอองคการ 

นอกจากนั้นแลว Becker, Huselid and Ulrich (2001) นําเสนอแนวคิดการประเมินผลการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแบบสมดุล (HR Scorecard) ซ่ึงระบุวาองคการจําเปนตองเขาใจวาตัว
ขับเคล่ือนการนํากลยุทธไปปฏิบัติคืออะไร ซ่ึงตัวขับเคล่ือนการนํากลยุทธขององคการไปปฏิบัติจะ

มีลักษณะท่ีเปนเชิงเหตุและผลของการเชื่อมโยงระหวางทรัพยสินท่ีจับตองได และทรัพยสินท่ีจับ

ตองไมได การเขาใจความเช่ือมโยงของเหตุและผล (Causal flow) จะทําใหองคการเขาใจเหตุผลเชิง

ตรรกะของการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการจากปจจัยท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีจับตองได และ

ทรัพยสินจับตองไมได โดยความสัมพันธของปจจัยเปนในลักษณะของหวงโซคุณคา(Value chain) 

ซ่ึงจะเปนตัวแบบท่ีอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอเปาหมายขององคการ โดยท่ีหวงโซ

คุณคาจะแสดงใหเห็นถึงทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานในองคการ ท้ังนี้จะพบวา

ความสําเร็จขององคการเกิดขึ้นไดตองเริ่มตนจากทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน 

หลังจากท่ีองคการไดเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการสรางผลการปฏิบัติงานแลว 
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องคการจะตองส่ือสารใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจวาจะมีสวนชวยใหองคการประสบ

ความสําเร็จไดอยางไร รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยแบบสมดุลจะชวยให

คําตอบกับองคการวาจะวัดอะไร และวัดอยางไร  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีตระหนักความสําคัญของ

ทรัพยสินท่ีจับตองไดและทรัพยสินท่ีจับตองไมได และเปนการวัดผลท้ังทางการเงินและไมใชทาง

การเงิน อีกท้ังรูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสมดุลจะชวยจําแนกตัวท่ีช้ีวัดท่ีเปนผล(Lagging 

indicator) และตัวช้ีวัดท่ีเปนเหต ุ(Leading indicator) ซ่ึงตัวท่ีช้ีวัดท่ีเปนผลเชน มาตรวัดทางการเงิน

จะสะทอนเพียงแตส่ิงท่ีเกิดขึ้นผานมาแลว โดยท่ีมาตรวัดทางการเงินอาจจะชวยในการวัดถึง

ผลกระทบจากการตัดสินใจท่ีผานมา เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการวัดผลทางดานการเงินจะเปนขอมูล

ท่ีไดก็ตอเม่ือเหตกุารณไดผานไปแลว ทําใหเปนขอมูลท่ีไมชวยการตัดสินใจในปจจุบันและอนาคต 

เปรียบเสมือนการขับรถท่ีมองกระจกหลัง ดังนั้นองคการจึงตองการตัวช้ีวัดท่ีเปนเหตุท่ีจะสราง

ความแตกตางใหกับแตละองคการ เชนการวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจของลูกคา ตัวช้ีวัดท่ีเปน

เหตุนี้จะประเมินสถานะปจจุบันของปจจัยความสําเร็จท่ีเปนตัวขับเคล่ือนการนํากลยุทธของ

องคการไปปฏิบัติ ซ่ึงทําใหทราบถึงปญหาในปจจุบัน และโอกาสในอนาคต อธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวช้ีวัดท่ีเปนเหตุ กับตวัช้ีวัดท่ีเปนผล ในลักษณะของหวงโซคุณคา ดังภาพท่ี 2.2  

 

 
 

ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของทรัพยสินท่ีจับตองได และทรัพยสินท่ีจับตองไมได 

แหลงที่มา:  Becker, Huselid and Ulrich, 2001. 

เปาหมายของกลยุทธองคการ  

ความซื่อสัตยของลูกคา 

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ เวลาท่ีใชในกระบวนการ 

ความรู ทักษะ ความสามารถของพนักงาน 

 
เปาหมายขององคการ 

มุมมองดานลูกคา 

มุมมองการบริหารภายใน 

มุมมองดานการเรียนรู และ
พัฒนาของพนักงาน 
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รูปแบบหรือวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลากหลายวิธีเชน แนวคิดการวัด

สติปญญาทางอารมณในการดํารงชีวิต (Emotional competence inventory: ECI) เปนวิธีการ

ประเมินผลสมรรถนะทางสติปญญาดานอารมณในสถานท่ีทํางาน ซ่ึงสติปญญาทางอารมณ 

หมายถึงความสามารถในการยอมรับ รับรู ความรูสึกของตัวเองและส่ิงรอบขาง สรางแรงกระตุนจูง

ใจในการจัดการทางดานอารมณ การประเมินผลในลักษณะนี้เปนแนวคิดท่ีพัฒนามาจาก David 

McClelland เพ่ือตองการท่ีจะสรางความเขาใจพฤติกรรมและสมรรถนะ เพ่ือท่ีจะทํานายสมรรถนะ

ท่ีใชในการทํางาน โดยมีการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการประเมิน และพัฒนาสติปญญาทางอารมณ 

ซ่ึง ECI เปนแบบสอบถามท่ีไดรับการออกแบบใหประเมิน และพัฒนาสติปญญาทางอารมณของ

พนักงานในองคการ ประกอบไปดวยการประเมินการตระหนักรับรูดวยตัวเอง (Self - awareness) 

การจัดการตนเอง (Self-management) การสํานึกถึงสังคม (Social - awareness) และทักษะทางสังคม

(Social skills) เปนการวัดท่ีถูกออกแบบในการประเมินจากผูประเมินคนเดียว และประเมินจากผู

ประเมินหลายคนใหผูประเมินแตละคนมีสวนรวมในการช้ีแจงการประเมิน (Watkin, 2000) หรือ

วิธีการประเมินผูบริหารจะประเมินจากความสามารถในการตัดสินใจดานบริหาร เนื่องจากการ

ตัดสินใจของผูบริหารในแตละสถานการณนั้นจะเปนการผสมผสานของประสาทสัมผัส สติปญญา 

และทักษะของบุคคลในตัวของผูบริหาร เพราะผูบริหารตองสามารถบริหารงานในสถานการณท่ี

แตกตางกันได โดยการประเมินผลผูบริหารจะประเมินจากความสามารถการตัดสินใจของผูบริหาร 

ซ่ึงจะตรวจสอบจากสถานการณท่ีผานมาในอดีต และจากการจําลองสถานการณ เพ่ือท่ีจะไดรูวา

บุคคลหนึ่งๆจะประเมินสถานการณ มีรูปแบบการคิดในแตละสถานการณอยางไร และบางคนจะ

ตัดสินใจทําอะไรกับบางสถานการณ ท้ังนี้เพ่ือประเมินการทํางาน และภาวะของผูบริหาร (Howard 

and Choi, 2000) 

 การวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการหรือเครื่องมือท่ีใชในการประเมินตองเปน

ธรรม  มีความเช่ือถือได  ดังนั้นการประเมินผลจึงตองมีการพัฒนามาตรฐานเกณฑการประเมิน

รวมกัน จึงจะทําใหผลท่ีไดจากการประเมินสอดคลองกัน โดยการสรางบรรทัดฐานท่ีชัดเจน มี

มาตรฐานท่ีมาจากการมีสวนรวมกัน มีการบันทึกอยางสมํ่าเสมอโดยสนใจลงไปท่ีพฤติกรรมและ

ผลการปฏิบัติงาน และเม่ือความคิดเห็นไมตรงกันตองทําการลงมติ เพ่ือจัดการความไมพอใจท่ี

เกิดขึ้น ผูท่ีทําการประเมินจะตองระมัดระวังกอนท่ีจะตัดสินใจ เพ่ือพยายามอยาใหเกิดอคติ หรือ

ความผิดพลาด ท้ังนี้การประเมินผลท่ีไดตองสามารถอธิบาย และตรวจสอบได (Cardy, 2004) ท้ังนี้ 
Dolenko (1990) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Dolenko’s 

(1990) audit framework for performance appraisal) ซ่ึงวัตถุประสงคของการตรวจสอบนั้นจะเปน
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การชวยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะชวยเหลือใหผูบริหารบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการ โดยมีหลักการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู 4 ขอ  

1)  การสรางความคาดหวังในการทํางาน ซ่ึงส่ิงท่ีคาดหมายควรจะถูกจัดใหอยูในขอบเขต

ของพนักงานโดยท่ีควรคํานึงถึงการเกิดประโยชนตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

2)  การพิจารณา และอภิปรายการประเมินผลนั้น ตองมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะกาวตอไป

ขางหนา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลา 

3)  การประเมินคาผลการปฏิบัติงานในระหวางท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือพิจารณา
การทํางานประจําป ควรจะคํานึงถึงบทสนทนาในการสัมภาษณวิธีการแกปญหาในการทํางาน การ
ตระหนักถึงความสําเร็จ และการรับฟงผลสะทอนกลับซ่ึงจะเปนการชวยเหลือในการปรับปรุงผล
การปฏิบัติงาน 

4)  การตรวจสอบและการประเมินคาของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานควรจะทํา
ใหเกิดความม่ันใจ ซ่ึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจะตองใหเกิดความสอดคลองกับ
องคการ การควบคุมในแตละกฎเกณฑจะตองถูกทําอยางละเอียด ยกตัวอยางเชนกฎเกณฑการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป ควรจะสะทอนถึงผลลัพธของการพิจารณา และการอภิปรายท่ี
กาวไปขางหนา ควรใชในทางสรางสรรคเพ่ือชวยเหลือพนักงานในการประเมินตนเอง และการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือนํามาใชในการฝกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาตาม
ความตองการท่ีแตกตางกันของพนักงานแตละคน  และสําหรับการสรางเปาหมายการทํางานในแต
ละชวงเวลาตอไป ซ่ึงในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนควรจะถูกสรุปเปน
รายงานการประเมินประจําปเปนอยางนอย  

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวิธีการประเมินอยูหลายวิธี ซ่ึง อลงกรณ มีสุทธา และสมิต 

สัชฌุกร (2545) ไดเสนอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานไว 4 วิธีการ คือวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ียึดคุณลักษณะบุคคลเปนหลัก  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียึดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผลสําเร็จของงานหรือวัตถุประสงคเปนหลัก 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน อธิบายไดดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แหลงที่มา:  อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2545. 

 

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรูปแบบการประเมินผลมีวิธีแตกตางกัน  ดังนี ้

 1)  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียึดคุณลักษณะบุคคลเปนหลัก (Trait rating based 

approach) ใหความสําคัญกับคุณลักษณะสวนตัว  บุคลิกภาพของบุคคล สามารถวัดผลการ

ปฏิบัติงานได โดยวิธีการใหคะแนนตามมาตราสวน วิธีการประเมินแบบรายการตรวจสอบ วิธีการ

เปรียบเทียบระหวางบุคคล  อาจใชการจัดลําดับท่ี แบบเปรียบเทียบเปนรายบุคคล   

 2)  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก  (Behavior 

based approach) โดยพิจารณางานท่ีบุคคลทําและรับผิดชอบเปนหลัก  เปนวิธีการท่ีไมมีการ

เปรียบเทียบกับผลงานของผูอ่ืน สามารถวัดผลปฏิบัติงานไดหลายวิธี เชนวิธีการประเมินแบบเนน

เหตุการณสําคัญ วิธีประเมินโดยเพื่อนรวมงาน วิธีประเมินดวยตนเอง  วิธีสัมภาษณผลงานกาวหนา   

 3) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผลสําเร็จของงานหรือวัตถุประสงคเปนหลัก 

(Objective based approach) ซ่ึงเปนวิธีการประเมินท่ีมุงประเมินผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน วาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย หรือตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยท่ี

มักจะเปนการประเมินในรูปของปริมาณ คุณภาพ เวลา หรือประสิทธิผลในการทํางาน   

4)  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน  (Hybrid approach) เปนวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหวางวิธีการประเมินท่ีเนนการวางแผนงาน 

กับวิธีการประเมินตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของงาน  

ท้ังนี้ระบบการประเมินผลท่ีเปนทางการตองสามารถวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานได ซ่ึงตองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคขององคการ ผลการปฏิบัติงานวันตอวัน และเช่ือมโยง

กับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงการใหรางวัล และผลประโยชนตอพนักงาน ท้ังนี้

วิธียึดคุณลักษณะบุคคล

เปนหลัก (Trait Rating 

Based Approach) 

วิธยีึดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก 

(Behavior Based Approach) 

วิธยีึดผลสําเร็จของงาน 

หรือเปาหมายเปนหลัก 

(Result Based 

วิธผีสมผสาน 

(Hybrid Approach) 

คุณลักษณะบุคลิกภาพ 

ของตัวบุคคล 

หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ 

ท่ีปฏิบัติใหงานสําเร็จ 

ผลสําเร็จของงานตาม 

เปาหมายและผลลัพธ 

ท่ีกําหนด 

ผลสําเร็จของงานและ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(ปริมาณและคุณภาพ) 
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เกณฑสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตองอยูบนพ้ืนฐานของคําบรรยายลักษณะ

งาน (Job description) และตองเปนท่ีเขาใจของพนักงาน ซ่ึงสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได

จาก 4 มิติ (Skinner et al., 2005) ดังตารางท่ีท่ี 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1  มิติการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

มิติ ประเด็น 

สมรรถนะ(Competencies) ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีเกี่ยวของการปฏิบัต ิ

พฤติกรรม( behaviors) พฤติกรรม หรือวิธีการปฏิบัติหนาท่ี 

ผลลัพธ(Outcomes) ผลลัพธ ผลผลิตท่ีไดรับตามแตละวัตถุประสงค 

พฤติกรรมของคนสวนใหญในองคการ 

(Organizational citizenship behaviors) 

การปฏิบัติท่ีครอบคลุมอยูบนความรับผิดชอบของงาน 

 

แหลงที่มา:  Skinner et al., 2005. 

 

จากตารางท่ี 2.1 จะพบวาการประเมินผลสามารถพิจารณาไดท้ัง 4 มิติขึ้นอยูกับความ

ตองการของการประเมินวาจะมุงเนนสนใจไปท่ีมิติ  ท้ังนี้การประเมินผลท้ัง 4 มิติจะตองประกอบ

ไปดวยการบูรณาการระหวางการประเมินผลกับการตั้งเปาหมาย และอยูบนพ้ืนฐานของคําบรรยาย

ลักษณะงาน เพ่ือท่ีจะชวยใหพนักงานสามารถใชการประเมินผลพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดความ

ม่ันใจในระบบการประเมินวาถูกตอง  ผู ทําหนาท่ีในการประเมินผลจะตองมีความรู และ

ประสบการณในการทํางานเชนเดียวกับพนักงานท่ีถูกประเมิน (Skinner et al., 2005) ซ่ึงการ

ประเมินผลในสาขาแตละวิชาชีพเปนเรื่องท่ีนาสนใจ โดยท่ีหลักฐานเชิงประจักษจะเปนส่ิงท่ีถูก

นํามาพิจารณาในกระบวนการประเมินโดยอิงตามสมรรถนะ เชนประเทศอังกฤษผูท่ีทําการ

ประเมินผลวิชาชีพไดเปล่ียนแปลงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหตรงตามมาตรฐานของ

ผลลัพธการปฏิบัติงานในแตละสาขาวิชาชีพ เชนผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับสุขภาพวิชาชีพพยาบาล ตอง

มีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบของการประเมินผลโดยอิงตามสมรรถนะ โดยมีผูตรวจสอบทํา

หนาท่ีคอยตรวจสอบ และประเมินผลอยูบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑวิชาชีพ ส่ิงท่ีสําคัญของการ

ประเมินผล คือความเขาใจอยางชัดเจน กับเกณฑมาตรฐาน ท้ังผูท่ีทําหนาท่ีประเมินผลและผูท่ีถูก

ประเมินผล เชนตองสามารถแยกแยะวาส่ิงใดเปนสมรรถนะส่ิงใดไมใชสมรรถนะ และระดับ

สมรรถนะท่ียอมรับไดอยูระดับใด (Wolf, 1995) ท้ังนี้ Lenburg (1999) นําเสนอแนวคิดการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผลลัพธของสมรรถนะ (Competency outcome and performance 

assessment: COPA Model) ซ่ึงในแตละสมรรถนะท่ีนํามาประเมินไดมาจากการรวบรวมของชุด

ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจะใชการประเมินจาก

ชุดของทักษะท่ีเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานคือ 

1)  ทักษะในการประเมิน และการแกสถานการณเฉพาะหนา ในเรื่องของความปลอดภัย 

และการปองกันอันตราย การตรวจสอบและการประเมิน  

2)  ทักษะในการติดตอส่ือสารไดแก ทักษะในการส่ือสารดวยการพูด การอธิบายตอบุคคล/

กลุม ทักษะในการเขียนรายงาน เขียนบันทึก และทักษะการส่ือสารโดยใชคอมพิวเตอร 

3)  ทักษะในการคิดแบบวิพากษวิจารณ ไดแก ทักษะในการประเมินความสําคัญของขอมูล

จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย การตัดสินใจ  วินิจฉัยเพ่ือแกปญหา  การตรวจสอบขอมูลทาง

วิทยาศาสตร  

4)  ทักษะการสรางความสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธ การชวยเหลืออยางมีคุณธรรม จริยธรรม  

5)  ทักษะในการบริหารจัดการ ไดแกทักษะการบริหาร จัดการ การมอบอํานาจ การวางแผน 

ประสานงาน การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางเหมาะสม การทํางานท่ีสามารถตรวจสอบ และ

ประเมินผลการทํางานได 

6)  ทักษะของการเปนผูนํา เปนทักษะท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีพฤติกรรมบทบาทท่ีมี

ความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน ความสามารถในการคาดการณ 

7)  ทักษะการสอนเปนทักษะท่ีแนะนําใหความรู ประสบการณการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน

ท้ังท่ีเปนรายบุคคล และเปนกลุม   

8)  ทักษะในการบูรณาการความรูท่ีมีอยู กับศาสตรตางๆ เพ่ือประยุกตในการทํางาน  

 

2.2  ระดับการวิเคราะหผลลัพธที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรับความสนใจอยางกวางขวางเพ่ิมมากขึ้น เปน

การศึกษาท่ีตั้งอยูบนขอบเขต ทฤษฎีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กฎระเบียบท่ีหลากหลาย 

เง่ือนไขของเวลาท่ีแตกตางกัน และอิทธิพลของวัฒนธรรม ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในความเขาใจ

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Lynham, 2000) ดังนั้นการศึกษาท่ีพิจารณาถึงระดับของมุมมอง 

ระดบัของการวิเคราะหจะเปนการชวยเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพ ปดชองวางองคความรูของทฤษฎี

และงานวิจัยของการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิดระดับการวิเคราะหการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เปนการพิจารณาจากผลลัพธท่ีไดจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอบเขต



  

19 

กิจกรรมแตละระดับท่ีแตกตางกัน ประเด็นของปรัชญา และฐานคติของผูเรียนรู ทําใหไดระดับการ

วิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน 3 ระดับ คือระดับการวิเคราะหระดับบุคคล (Individual 

level of analysis) โดยลักษณะขอบเขตของกิจกรรมการพัฒนาทรัยากรมนุษยระดับบุคคลจะมีท้ัง

รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงผูเรียนรูจะเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา โดย

ตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถที่เพ่ิมขึ้น สวนระดับการวิเคราะหการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระดับองคการ (Organizational level of analysis) มุงสนใจไปท่ีกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีเปนทางการโดยพิจารณาจากโครงสรางของกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอ

สมรรถนะหลักท่ีเฉพาะขององคการ โดยท่ีองคการจะทําหนาท่ีจัดสรรทรัพยากรเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับผูเรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับการวิเคราะหชุมชนหรือประชาคม

(Community and societal level of analysis) เปนการวิเคราะหในระดับมหภาคท่ีเปนการพิจารณาถึง

ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา การพัฒนาของทุนมุนษย กับการปรับปรุงความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชากร โดยท่ีบุคคล องคการ และสถาบันดาน

การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาในระดับนี้ (Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004) 

การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับบุคคล (Individual level of analysis) การ

วิเคราะหในระดับบุคคลจะมีฐานคติของการวิเคราะหท่ีแรงจูงใจใฝรูท่ีเกิดขึ้นจากภายในของตัวผู

เรียนรู และวิเคราะหการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา มากกวาสนใจกระบวนการท่ีมีเสถียรภาพ

(Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004) ซ่ึงการตรวจสอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับการ

วิเคราะหบุคคลจะมุงสนใจไปท่ีประสิทธิผลของแตละคน ความภาคภูมิใจ แรงจูงใจในการเรียนรู  

ความคาดหวัง การพัฒนาบุคคล และความตองการเรียนรูของแตละบุคคล (Rummler and Brache, 

1995)  ส่ิงท่ีสามารถเห็นไดในเชิงประจักษของการวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับบุคคล

คือ สมรรถนะของแตละบุคคล และความสามารถที่มีคุณคาในตลาดแรงงาน (Reid and Barrington, 

1997; Antonacopoulou, 1999) การวิจัยเชิงประจักษท่ีวิเคราะหผลลัพธของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในระดับบุคคลจะพิจารณา และอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา เชนกิจกรรมการฝกอบรม 

และแรงกระตุนจูงใจของผูเรียน (Baldwin and Majuka, 1991) ทัศนคติ และคานิยมเกี่ยวกับกิจกรรม

การพัฒนา (Noe and Wilk, 1993) วิเคราะหอิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

ระดับบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของงาน (Mathieu, 1991) หรือท่ีมีผลตอแรงจูงใจ และความ

ผูกพันของพนักงาน (Bontis and Fitz-enz, 2002) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะเปนการศึกษาผลลัพธท่ี

เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับบุคคลโดยมุงสนใจท่ีทักษะความสามารถ 

สมรรถนะท่ีมีคุณคาตองาน พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และผลลัพธของงาน 
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การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับองคการ (Organizational level of analysis) 

การวิเคราะหในระดับองคการมีฐานคติของการวิเคราะหท่ีเครื่องมือ หรือแรงจูงใจใฝรูท่ีเกิดขึ้นจาก

ภายนอกของตัวผูเรียนรู และตระหนักถึงกระบวนการ เครื่องมือท่ีมีเสถียรภาพ ความสอดคลองกับ

เปาหมายขององคการ (Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004)โดยมุงตรวจสอบไปท่ีทรัพยากรท่ี

นํามาใชในการขับเคล่ือนในบริบทของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นส่ิงท่ีนํามาใชใน

การวเิคราะหจะเปนเรื่องของการใชประโยชนทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยตระหนักถึง

ศักยภาพของพนักงานท่ีจะสามารถตอบสนองตอเปาหมายองคการ (Rummler and Brache, 1995) 

การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับองคการจะทําใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมตางๆของ

กระบวนการกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะทําใหองคการบรรลุพันธกิจ ซ่ึงจะสอดคลอง

กับทฤษฎีระบบท่ีใหเหตุผลถึงความสัมพันธของส่ิงท่ีปอนเขา กระบวนการ กับผลลัพธท่ีไดออกมา 

โดยขอบเขตของลักษณะสภาพแวดลอมตางๆท่ีเกี่ยวกับองคการเชน กระบวนการทํางาน กลุม

บุคคล บุคคล (Swanson, 2001a) ท้ังนี้ผลลัพธของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีวิเคราะห

ระดับองคการจะพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงท่ีขับเคล่ือนกลยุทธของกระบวนการเรียนรูพัฒนาท่ีจะนําไปสู

สมรรถนะหลักขององคการ ซ่ึงพิจารณาไดจากขอกําหนดของแผนกลยุทธ ระดับของส่ิงแวดลอมท่ี

เอ้ือใหกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอบสนองตอเปาหมายองคการ  (Burgoyne, 1998; 

Walton, 1999) และมุงสนใจท่ีเปาหมายขององคการ ผลประกอบการกําไรขาดทุนทางธุรกิจท่ี

เกิดขึ้นจากการลงทุนกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Garavan, McGuire and O’Donnell, 

2004) 

การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับชุมชนหรือประชาคม (Community and 

societal level of analysis) การวิเคราะหในระดับประชาคมมีฐานคติของการวิเคราะหท่ีแรงจูงใจใฝรู

ภายใน และแรงจงูใจใฝรูภายนอกของตัวผูเรียนรู ท่ีสงผลตอการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู ซ่ึง

เปนการเรียนรูในลักษณะความสัมพันธของกลุมบุคคล หรือสังคมท่ีมีการเรียนรูรวมกัน และ

ตระหนักถึงพลวัตและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ความสอดคลองตองกันของสังคม

ประชาคมท่ีแตกตาง ความหลากหลายที่มีอยูในสังคม โดยผลลัพธของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีวิเคราะหระดับประชาคมจะสนใจท่ีผลลัพธในระยะยาวท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะใช

เกณฑช้ีวัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยตระหนักถึงการยกระดับศักยภาพ ความสามารถ

ในการแขงขัน และคุณภาพชีวิตของประชากร Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004) 

แนวคิดการวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขางตนสอดคลองกับ

แนวคิดของ Swanson (1994) ท่ีกลาวถึงระดับผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยมีอยู 3 ระดับคือผลการปฏิบัติงานระดับองคการ ระดับกระบวนการ และระดับบุคคล ซ่ึงแต
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ละกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมีเปาหมายในการพัฒนา/ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน ดังนั้นการท่ีสามารถแบงระดับการวิเคราะหผลการปฏิบิตงานเปน 3 ระดับจะทําใหการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเช่ือมโยงตรงกับผลการปฏิบัติงานท่ีตองการได สามารถอธิบายผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได ดังตารางท่ี  2.2 

 

ตารางท่ี 2.2  การวเิคราะหผลการปฏิบัติงาน 

 

 ระดับผลการปฏิบัติงาน(Performance levels) 

ตั ว แป รขอ ง

ผ ล ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น

(Performance 

variables) 

ผลการปฏิบัติงานระดับ

องคการ (Organizational  

levels) 

 

ผลการปฏิบัติงานระดับ

ก ร ะบ วนก า ร  (Process 

levels) 

ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า น

ร ะ ดั บ บุ ค ค ล

(Individual  levels) 

พันธกิจ/

เปาหมาย

(Mission/ 

goal) 

พันธกิจ /เป าหมายของ

องคการมีความสอดคลอง

เหมาะสม กับสภาพท่ีเปน

จริงของแรงกดดันทาง

การเมือง แรงกดดันทาง

เศรษฐกิจ และแรงกดดัน

วัฒนธรรมหรือไม 

เปาหมายของกระบวนการ

สอดคล องกับพันธกิ จ /

เปาหมายขององคการ และ

ของบุคคล 

พันธกิจ/เปาหมายของ

บุคคล สอดคลองกับ

พันธกิจ/เปาหมายของ

องคการ 

การออกแบบ

ระบบ(System 

design) 

ร ะ บ บ ข อ ง อ ง ค ก า ร 

โครงสราง และนโยบาย

ขององคการ สนับสนุน

ใหไดผลการปฏิบัติงาน

ตามท่ีตองการหรือไม 

กระบวนการถูกออกแบบ

เ พ่ื อ ให ร ะบบสาม า รถ

ทํางานได หรือไม 

มีอุปสรรคเฉพาะหนา 

ท่ี เ กิ ดขึ้นต อผลการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

พนักงานหรือไม 

ความสามารถ 

(Capacity) 

 

 

องคการมีผูนํา ทุน และ

โค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น ท่ี

สนับสนุนตอการบรรลุ

พันธกิจ/เปาหมาย หรือไม 

กระบวนการมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานท้ังในเชิง

ปริมาณ คุณภาพและเวลา 

หรือไม 

บุคคลมีจิตใจ สภาพ

ทางรางกาย และสภาพ

ทางอารมณท่ีพรอมจะ

ปฏิบัติงานหรือไม 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

 

ระดับผลการปฏิบัติงาน(Performance levels) 

ตั ว แป รขอ ง

ผ ล ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น

(Performance 

variables) 

ผลการปฏิบัติงานระดับ

องคการ (Organizational  

levels) 

 

ผลการปฏิบัติงานระดับ

ก ร ะบ วนก า ร  (Process 

levels) 

ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า น

ร ะ ดั บ บุ ค ค ล

(Individual  levels) 

แ ร ง จู ง ใ จ

(Motivation) 

 

 

 

ความเช่ียวชาญ

(Expertise) 

นโยบาย วัฒนธรรม และ

ระบบการใหรางวัล  มี

สวนสนับสนุนใหไดผล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง านต าม ท่ี

ตองการหรือไม 

องคการมีนโยบายการ

คั ด เ ลื อ ก  ก า ร ดู แ ล

พนักงาน  การฝกอบรม 

หรือไม 

กระบวนการสามารถท่ีจะ

ให ข อ มูล  และป จจั ย ท่ี

มนุษยตองการไดหรือไม 

 

 

กระบวนก ารของก า ร

พัฒนาความ เ ช่ี ย วชาญ 

เปนไปตามความตองการ

เปล่ียนแปลงของกระบวน  

บุ ค ค ล ต อ ง ก า ร

ปฏิบัติงานอยางไม มี

เง่ือนไขไดหรือไม 

 

 

บุคคลมีความรู ทักษะ 

ประสบการณ  ท่ีจ ะ

ปฏิบัติงาน หรือไม 

 

แหลงท่ีมา:  Swanson, 1994. 

 

การประเมินผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการฝกอบรมและการพัฒนาของพนักงาน

สามารถประเมินไดจากการสังเกตอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับคานิยม พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทักษะ และความสามารถที่เพ่ิมขึ้น หรือประเมินโดยการสังเกตอยางเปนทางการจากการโตตอบ 

อภิปราย และการนําเสนอขอมูล โดยท่ีสาระสําคัญของการประเมินนั้นจะตองมีความสัมพันธกับ

ความตองการขององคการ (Dwyer, 2004) นอกจากนั้นแลวการวัดผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยยังสามารถวัดไดจาก 2 องคประกอบ คือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Job 

performance) ซ่ึงเปนเปาหมายขององคการท่ีชัดเจน (Explicit organizational goal) และสามารถวัด

ไดจากทัศนคติท่ีมีตองาน (Work-related attitude)ซ่ึงเปนเปาหมายขององคการท่ีไมชัดแจง (Implicit 

organizational goals) (Rowold, 2008) ซ่ึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเปนเปาหมายท่ีชัดเจน

ของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจํานวนมากท่ีถูก
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ออกแบบเพื่อใหมีผลตอการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น แตท้ังนี้งานบางอยางเปนงานท่ีมี

ความสลับซับซอนทําใหพนักงานแตละคนมีความตองการทักษะ ความรู ความสามารถท่ีแตกตาง

กัน ซ่ึงทักษะ ความรู ความสามารถท่ีตองการมีอยางนอย 2 อยาง คือ 1) ทักษะความสามารถแบบ

ท่ัวไป (Soft skills) เชนความเขาใจปญหา ความมีมิตรภาพรวมงานกับผูรวมงานได เขาใจความ

ตองการของลูกคา และ 2) ทักษะความสามารถเชิงเทคนิค (Hard skills) เชนความสามารถในการ

ผลิต ความรูความสามารถเชิงเทคนิค (Bakker, Demerouti and Schaufeli, 2003)  

ทัศนคติท่ีมีตองาน (Work-related attitude) เปนการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี

ประกอบไปดวยการมีสวนรวมในการทํางาน (Job involvement) และความพึงพอใจในการทํางาน 

(Job satisfiction) ถาพนักงานมีสวนรวม มีความผูกพันในการทํางานสูงยอมมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงาน (Kanungo, 1982) มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทํางาน 

แรงจูงใจในการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และทัศนคติท่ีสําคัญกับงาน โดยวัดจากอัตราการลาออก 

การขาดงาน (Brown, 1996) ถึงแมวาความพึงพอใจในการทํางานจะไมใชตัวช้ีวัดท่ีดีท่ีสุดของผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน แตก็เปนจุดศูนยกลางของความเขาใจเกี่ยวกับอัตราการลาออก ขาดงาน 

(Tett and Meyer, 1993) ซ่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความพึงพอใจในการทํางานจะเปนตัวท่ี

อธิบายถึงผลประโยชนหรือความสนใจของพนักงาน (Guest, 1999) หลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ, 2533) 

รายการประเมินใหผูบังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการจากรายการประเมินตาง ๆ  ดังนี ้

1)  ความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหพิจารณาความรูของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดังนี ้

(1)  ความรูในกฎระเบียบท่ีเกีย่วของ หมายถึงความรูและความเขาใจในกฎระเบียบ  

ขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีกําลังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยู 

(2)  ความรูในหลักวิชาเฉพาะดาน หมายถึงความรูเฉพาะของวชิาซ่ึงทุกคนในตําแหนง

นั้น ๆ ตองทราบ 

2)  ความสามารถในการปฏิบัติงานใหพิจารณาความสามารถของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

โดยพิจารณาจากผลงานทีไ่ดปฏิบัติในดานตาง ๆ คือ 

(1)  คุณภาพของงาน หมายถึงผลงานท่ีไดปฏิบัติมามีความถูกตอง ครบถวน มีความ

ประณีตเรียบรอย และเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(2)  ปริมาณงาน หมายถึงปริมาณมากนอยของงานท่ีทําไดสําเร็จ โดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน หรือประมาณงานโดยเฉล่ียท่ีผูปฏิบัติงานในตําแหนงทําได 
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3)  ความประพฤติใหพิจารณาคุณลักษณะตาง ๆ  ดังนี ้

(1)  การรักษาวินัย หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับ

ตางๆของทางราชการ 

(2)  ความอุตสาหะ หมายถึงความพยายาม  ความตั้งใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และความ

มานะบากบ่ันไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 

(3)  ความรับผิดชอบ หมายถึงการยอมรับภาระหนาท่ีของคนในการดําเนินงานให

สําเร็จ  โดยคํานึงถึงเปาหมายของงานเปนหลัก 

(4)  ความมีมนุษยสัมพันธหมายถึงความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน

ดวยความเขาใจอันดีตอกัน และเกิดความรวมมือประสานกัน 

(5)  ความซ่ือสัตย หมายถึงความประพฤติท่ีตรงและจริงใจ ไมหลอกลวง ไมคิดโกง  

หรือไมคิดคดทรยศ รวมท้ังไมสนับสนุนหรือกระทําการใด ๆท่ีกอใหเกิดการคดโกง หลอกลวงดวย 

(6)  การประพฤติตนอยูในศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึงการปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือความเช่ือของสังคม 

(7)  การเสียสละและอุทิศเวลาใหราชการ หมายถึงการยอมรับท่ีจะปฏิบัติงานท้ังใน

เวลา และนอกเวลาราชการดวยความตั้งใจอยางเต็มความสามารถ 

(8)  ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง หมายถึงความสนใจท่ีจะเพ่ิมพูนความรู ความ

ชํานาญ  หรือประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือตอราชการ 

(9) – (10)  อ่ืน ๆ หมายถึงลักษณะความประพฤติท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับตําแหนงท่ี

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในขอ (1) – (8) แลว (ผูบังคับบัญชา

กําหนดไวลวงหนากอนท่ีจะเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ) 

ท้ังนี้ Robbins and Judge (2007) ใหเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ประกอบไปดวย 3 ประเด็นคือ 

1)  ผลลัพธตามภาระหนาท่ีของแตละบุคคล เปนการประเมินท่ีผลลัพธสุดทายของงาน

ไมใชประเมินท่ีวิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน เชนผูจัดการประเมินผลงานของลูกนองจากการ

ประเมินปริมาณของผลิตภัณฑ การลดตนทุนตอหนวยการผลิต ปริมาณการขายในแตละพ้ืนท่ี การ

เพ่ิมยอดขาย  

2)  พฤติกรรมการทํางาน เนื่องจากการประเมินจากผลลัพธสุดทายตามภาระหนาท่ีของแต

ละบุคคลเปนเรื่องท่ียาก เนื่องจากบางตําแหนงหนาท่ีของพนักงานไดรับการสนับสนุน ความ

รวมมือจากทีมงาน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสามารถทําได แตเปนการยากท่ีการ

ประเมินจะแยกลงไปใหชัดเจนถึงผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ดังนั้นจึงจําเปนตองประเมิน
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จากพฤติกรรมของแตละบุคคล ยกตัวอยางเชนการประเมินพฤติกรรมของผูจัดการจากความพรอม

ของรายงานประจําเดือน หรือลักษณะความเปนผูนําของผูจัดการ พฤติกรรมการมาทํางานโดย

ประเมินจากจํานวนวันลาในแตละป 

3)  ลักษณะอุปนิสัย เปนเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีน้ําหนักออนท่ีสุด ซ่ึงเปน

การประเมินโดยวัดทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน ความม่ันใจท่ีแสดงออก การประพฤติตัวใหดูวาทํางาน

ยุง การแสดงออกวามีประสบการณท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจจะไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ หรือมี

อิทธิพลตอผลลัพธตามหนาท่ีของแตละบุคคล 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จากแนวคิดของนักวิชาการเชน Swanson (1994); Lenburg (1999); Becker, Huselid 

and Ulrich (2001); Bakker, Demerouti and Schaufeli (2003); Garavan, McGuire and O’Donnell 

(2004); Skinner et al. (2005); Robbins and Judge (2007); Rowold (2008) และปุระชัย  เปยม

สมบูรณ (2533) และผูวิจัยกําหนดผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองกับองคการ

รัฐวิสาหกจิซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้ใหความหมายของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง

ผลการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถวัดไดจากตัวช้ีวัด 2 องคประกอบ ซ่ึงประกอบไป

ดวย 1) พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และ 2)  ผลลัพธตามภาระหนาท่ี  

 

2.3  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

การศึกษากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแบงระดับการศึกษาเปน 2 มิติ คือ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับมหภาค (Macro perspective) และกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยระดับจุลภาค (Micro perspective) ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ   
มหภาคเปนมุมมองอยางกวางๆของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใชกําลังคนกอใหเกิดประโยชน
ในการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการพัฒนาคน หรือพัฒนาประชากรของ
ประเทศนั้น สามารถวัดผลสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดจากตัวช้ีวัดตางๆเชน รายได 

การจางงาน อัตราการเกิดการตายของประชาชน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต

ของประชาชน เปนตน (Todaro and Smith,  2006) สวนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ
จุลภาค จะเปนการศึกษากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนการพัฒนาใหทรัพยากร
มนุษยตอบสนองตอเปาหมายขององคการ ท้ังเปาหมายระยะส้ัน และเปาหมายระยะยาวขององคการ 
โดยผานกิจกรรมตางๆขององคการท่ีถูกจัดขึ้นอยางเปนระบบท่ีครอบคลุมในบริบทตางๆของ
องคการ ซ่ึงในมุมมองของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับจุลภาคนั้นเริ่มตนสนใจ เม่ือ 
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Nadler นําเสนอแนวคิดในงานประชุมวิชาการ American Society for Training and Development 

(ASTD) ในป 1969 ซ่ึงไดใหความหมายวากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนชุดของกิจกรรม
ท่ีถูกออกแบบ และสรางขึ้นในแตละชวงเวลา เพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Nadler, 

1984) ท้ังนี้การศึกษาครั้งนี้จะสนใจไปท่ีกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับจุลภาค 

 

2.3.1  ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงการจัดการการเรียนรูของบุคคลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่ง  เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปจจุบันของปจเจกบุคคลใหดีขึ้น และไดให

ความหมายเพ่ือใหมีความแตกตางจากการฝกอบรม คือเปนชุดของกิจกรรมองคการท่ีไดถูกจัดการ

ในเวลาท่ีกําหนดไว  ท่ีไดออกแบบเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองคการ โดยกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นครอบคลุมอยู 3 กิจกรรม เพ่ือจะทําใหบุคคลมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดแกการฝกอบรม (Training)  การศึกษา

(Education) และกิจกรรมการพัฒนา (Development) (Nadler, 1984) และตามแนวคิดของ Gilley 

and Eggland (1989) นิยามวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงการมุงท่ีจะปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานในปจจุบัน และในอนาคตของปจเจกบุคคล เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลของ

องคการ  โดยท่ีประสิทธิผลขององคการนั้นวัดไดจากความสามารถในการแขงขัน หรือ

ความสามารถในการทํากําไรขององคการ โดยกจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวย

การพัฒนาปจเจกบุคคล (Individual development) การพัฒนาอาชีพ (Career development) และการ

พัฒนาองคการ(Organization development) ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ Pace, Smith and Mills 

(1991)  ท่ีไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนการบูรณาการกัน (Integration) 

ของกิจกรรมการการพัฒนาปจเจกบุคคล กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ 

เพ่ือใหพนักงานในองคการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดเพ่ือตอบสนองตอเปาหมาย

ขององคการ และ Mathis and Jackson (2007) ไดกลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนการ

พัฒนาพนักงานใหปรับปรุง และเพ่ิมความสามารถ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือให

สามารถจัดการกับงานท่ีหลากหลาย โดยการพัฒนานี้จะมีประโยชนตอท้ังองคการและพนักงาน 

และยังชวยในการปรับปรุงความสามารถในการแขงขันขององคการ เพ่ิมความสามารถในการ

ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปได สวน Swanson and Holton (2001) ใหนิยามการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงกระบวนการพัฒนา และสรางความเช่ียวชาญใหกับมนุษย โดยผาน

ทางการพัฒนาองคการ  (Organization development) และการฝกอบรม (Training) พัฒนา

(Development) โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงขอบเขตของผลการ
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ปฏิบัติงานนั้นประกอบไปดวยผลการปฏิบัติงานระดับองคการ กระบวนการทํางาน และผลการ

ปฏิบัติงานระดับกลุม/คน  โดยการพัฒนาองคการ หมายถึงกระบวนการปฏิบัติอยางเปนระบบในการ

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงองคการเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน สวนการฝกอบรม และ

พัฒนาหมายถึงกระบวนการพัฒนาท่ีเปนระบบในระดับปจเจกบุคคลเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยครอบคลุมในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย

(Human resource management) การพัฒนาอาชีพ (Career development) และการปรับปรุงคุณภาพ

(Quality improvement)  และแนวคิดของ Gilley, Eggland and Maycunich (2002) ไดใหนิยาม

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงเปนกระบวนการท่ีชวยกอใหเกิดการเรียนรูของ

องคการ  ผลงาน  และการเปล่ียนแปลงผานทางกิจกรรมที่จัดขึ้น ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ศักยภาพ ใหเห็นผลในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะ

แขงขัน และการปรับปรุงองคการ และ Rothwell (2005) กลาววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมใช

เนนแตเฉพาะการฝกอบรม และการพัฒนา แตในปจจุบันแนวโนมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น

เปนวิธีการ กระบวนการ และกลยุทธสําหรับแกปญหาโดยมีจุดมุงหมายท่ีสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคล เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต และ Chiraprapha 

Akaraborworn  (2006) สรุปวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการสําหรับพัฒนา และสราง

คนใหมีความเช่ียวชาญความสามารถ โดยผานการพัฒนาองคการจากการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม 

วัฒนธรรม และโดยผานการฝกอบรม และพัฒนาบุคคล เพ่ือใหเกิดการพัฒนา และปรับปรุงท่ีสมดุล

ท้ัง 4 ดาน 1)  ดานระดับชาติใหประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี ความสามารถในการแขงขัน 2) ดานองคการ

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการผลิต และมีคุณภาพ 3) ดานสังคม ชุมชน เพ่ือเปนการบริบาล

สังคมใหสมดุล 4)  ดานพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีความกาวหนาและมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรับปรุงผลงานของ

องคการ  เพ่ือใหประสิทธิผลขององคการเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความ

เช่ือมโยงกับกิจกรรมอ่ืนของการบริหารทรัพยากรมนุษย เชนกิจกรรมการใหรางวัล  การออกแบบ

โครงสรางการทํางาน โดยกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นประกอบไปดวยกิจกรรมใน

ดานตางๆท้ังกิจกรรมที่เนนไปท่ีบุคคล เชน กิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมกร

พัฒนาของพนักงาน และกิจกรรมท่ีเนนเช่ือมโยงกับองคการ เชนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และ

กิจกรรมการพัฒนาองคการ 
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2.3.2  แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎี ท่ีมุงสนใจ

เกี่ยวกับสังคมการรวมกลุม หลักการบริหารจัดการ และผลประโยชนทางการเงินท่ีไดจากกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหองคความรูของงานวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขยายตัว

เพ่ิมขึ้น ซ่ึงองคความรูทางดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสหวิทยาการจากทฤษฎี

การศึกษา ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทฤษฎีจิตวิทยา และพฤติกรรมองคการ ดังภาพท่ี 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  สหวิทยาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แหลงท่ีมา:  Jacobs, 1990. 

 

องคความรูของทฤษฎีตางๆมีความสัมพันธระหวางกัน ท้ังนี้แตละองคความรูของทฤษฎีจะ

มีเอกลักษณของการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีแตกตางกัน เชน ทฤษฎีการศึกษา

จะอธิบายถึงวิธีการเรียนรูของผูใหญในสถานท่ีทํางานซ่ึงเปนทฤษฎีหลักของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  สวนทฤษฎีระบบอธิบายถึงการวิเคราะหโครงสรางระบบ การควบคุม และการจัดการ สวน

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรอธิบายถึงการลงทุนกับผลประโยชนท่ีมีตอองคการ สวนทฤษฎีจิตวิทยาเปน

การอธิบายถึงการออกแบบงาน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ แรงจูงใจ และคาตอบแทน  สวน

พฤติกรรมองคการเปนการอธิบายถึงเรื่องการส่ือสารระหวางบุคคลในองคการ พฤติกรรมกลุมใน

องคการ และโครงสรางขององคการ (Jacobs, 1990) 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองใชองคความรูทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ เพ่ือ

อธิบายใหเขาใจถึงวิธีการเรียนรูของผูใหญในองคการ (Delahaye, 2005) และทฤษฎีการเรียนรูเปน

ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับความสําเร็จของการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา (Van Wart, 

Cayer and Cook, 1993) ซ่ึงก็สอดคลองกับกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

Human Resource Development 

ทฤษฎีการศึกษา 

(Education 

theory) 

ทฤษฎีระบบ 

(Systems 

theory) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร 

(Economics  

theory) 

ทฤษฎีจิตวิทยา 

(Psychology 

theory) 

พฤติกรรมองคการ 

(Organizational 

Behavior) 
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Delahaye (2005) ท่ีระบุวาทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ มีความเกี่ยวของ และเปนทฤษฎีพ้ืนฐานของ

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากมนุษยในแตละชวงอายุจะมีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึง

ขึ้นอยูกับความตองการ ประสบการณ และอายุท่ีแตกตางกันของแตละคน ซ่ึงรายละเอียดของทฤษฎี

การเรียนรูของผูใหญจะเปนแนวทางวิธีการสอนหรือการเรียนรูสําหรับผูใหญจะตองเปนเรื่องของ

สถานการณตางๆไมใชเนื้อหาวิชา เนื้อหาท่ีจะจัดขึ้นสําหรับผูใหญจะตองจัดขึ้นตามความสนใจและ

ความตองการของผูเรียนรู ซ่ึงการเรียนการสอนจะตองช้ีใหเห็นวาผูใหญมีความตองการ และวิธีการ

เรียนรูท่ีแตกตางไปจากเด็ก ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูตองมีการจัดขึ้นอยางตั้งใจท่ีมุงใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตัวผูเรียนรู ซ่ึง Knowles et al. (1998 quoted in Swanson and Holton, 2001)ได

กําหนดขอสมมติฐานเบ้ืองตนของการเรียนรูของผูใหญนั้นไว 6 ขอ ดังนี้ 

1) ตองเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรู (Learner’s need to know) ผูใหญมีความ

ตองการท่ีจะรูถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียน กอนท่ีจะเรียนหรือเขารวมฝกอบรม เปนจุดเริ่มตนการ

เรียนของผูใหญ 

2) มีแนวทางการเรียนรูของตนเอง (Self-concept of learning) ผูใหญมีความ

ตองการท่ีจะเปนผูนําในตัวเอง เนื่องจากเช่ือวาเขานั้นสามารถควบคุมและนําตนเอง 

3) มีประสบการณท่ีส่ังสมสําหรับการเรียนรู (Prior experience of the learning) 

เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะย่ิงขึ้น เขาก็ยิ่งมีประสบการณอยางกวางขวาง ทําใหเปนแหลงทรัพยากรท่ีมี

คุณคา และเปนขุมทรัพยแหงความรู และเปนพ้ืนฐานท่ีจะรองรับการเรียนรูใหมๆตอไป 

4) มีความพรอมในการเรียนรู (Readiness to learn)ความพรอมในการเรียนของ

ผูใหญจะมีความสัมพันธอยางมากกับการพัฒนาภาระหนาท่ีการปฏิบัติงาน และบทบาททางสังคม 

ท่ีมุงใหเกิดประโยชนกับชีวิตจริง 

5) ใชสถานการณจริงเปนศูนยกลางการเรียนรู (Orientation to learning)ผูใหญมี

แนวทางการเรียนรูโดยยึดสถานการณจริง หรือปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรู มากกวาท่ีจะยึดเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลางของการเรียนรูเหมือนกับเด็ก เนื่องจากมี

ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเอง เพ่ิมระดับความสามารถ เพ่ือใหตนเองทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6) แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to learn) แรงจูงใจในการเรียนรูของผูใหญ

เกิดจากปจจัยภายในมากกวาปจจัยภายนอก 

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้นมีความสัมพันธกับการเรียนรูในองคการโดยความ

สอดคลองกันภายใตปรัชญาพฤติกรรมนิยมท่ีมุงเนนใหผูใหญเกิดการพัฒนาท้ังทางกาย อารมณ  

สังคมไปพรอมๆกัน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มีการปฎิบัติไดลงมือกระทําใน
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กิจกรรมตาง ๆ ตามปรัชญาพฤติกรรมนิยมไดมุงเนนใหผูใหญมีทักษะการทํางาน และมีพฤติกรรม

การปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามมาตรฐานงาน (อุนตา นพคุณ, 2527) จากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ

พบวาพนักงานท่ีอยูในวัยผูใหญเปนผูท่ีมีประสบการณไมชอบการช้ีนําและไมชอบการสอน ดังนั้น

การเรียนรูพัฒนาของผูใหญจึงควรเปนกิจกรรมที่มุงเนนแกปญหาใหพนักงาน เปนเรื่องท่ีพนักงาน

ใหความสนใจ และเนื่องจากประสบการณของตัวผูเรียนจัดเปนแหลงทรัพยากรในการเรียนรูท่ีมี

คุณคา ซ่ึง Kolb (1984 quoted in Swanson and Holton, 2001) ไดสรางตัวแบบการเรียนรูจาก

ประสบการณ โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ซ่ึงตัวแบบการเรียนรูจากประสบการณ

เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรูของพนักงานในองคการ ดังภาพท่ี 2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  ตัวแบบการเรียนรูจากประสบการณ 

แหลงที่มา:  Kolb, 1984 quoted in Swanson and Holton, 2001.   

 

จากภาพท่ี 2.5 ตัวแบบการเรียนรูจากประสบการณ มี 4 ขั้นตอน สามารถอธิบายไดดังนี ้  

1) มีประสบการณในเรื่องตางๆโดยตรง (Concrete experience) เปนการเรียนรูท่ี

เกิดจากการท่ีบุคคลทําความเขาใจกับส่ิงตางๆท่ีเกิดขึ้นโดยตรงกับตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถจดจํา 

เขาใจ และมองเห็นภาพรวมของสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้น 

2) การสังเกต และการคิดทบทวนตอส่ิงท่ีเกิดขึ้น (Observations and reflection) 

เปนการเรียนรูท่ีเกดิจากการสังเกตส่ิงตางๆท่ีเกดิขึ้นแลว นําสถานการณท่ีเกิดขึ้นนั้นมาคิดทบทวน 

พิจารณาในแตละมุมมองหลายๆดาน โดยอาจจะเปนการอภิปราย การสัมมนากลุมยอย การตั้ง

คําถามตําตอบ เพ่ือสะทอนความคิดเห็นดานตางๆท่ีเกิดขึ้น 

มีประสบการณใน

เรื่องตางๆโดยตรง 

การสังเกต และการคิด

ทบทวนตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

การสรางกรอบแนวคิด และสราง

ขอสรุปเพื่อนําไปปฏิบัติ 

การทดสอบแนวคิด

กับสถานการณใหม 
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3) การสรางกรอบแนวคิดและสรางขอสรุปเพ่ือนําไปปฏิบัติ  (Formation of 

abstract concepts and generalization) เปนการเรียนรูโดยการบูรณาการ และประมวลส่ิงตางๆท่ี

เกิดขึ้น ส่ิงท่ีไดจากการสังเกต หรือจากประสบการณทํางาน แลวสรางเปนขอสรุปใหอยูในหลักการ

และแนวคิดในรูปของทฤษฎีอยางกวางๆเพ่ือนําไปปฏิบัติกับเรื่องตางๆ 

4) การทดสอบแนวคิดกับสถานการณใหม (Testing implications of new concepts 

in new situations) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการนํากรอบแนวคิด และขอสรุปตางๆ ไปทดลองปฏิบัติ

กับสถานการณจริง หรือเปนการจัดกิจกรรมใหมีการลงมือฝกปฏิบัติจริง ตามกรอบทฤษฎี และ

แนวคิดท่ีไดสรุปไว 

นอกจากนี้แลวการอธิบายวิธีการเรียนรูของผูใหญยังสามารถนําทฤษฎีสรางสรรคความรู 

(Constructivism theory) มาประยุกตใชเพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมุษยใหเหมาะกับ

พนักงานในองคการ ซ่ึง Knowles et al. (1998 quoted in Swanson and Holton, 2001) ไดเสนอวา

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรใชประยุกตใชทฤษฎีสรางสรรคความรูกับทฤษฎีการเรียนรูของ

ผูใหญ เพ่ือท่ีจะไดเขาใจวาผูใหญมีวิธีการไดความรูใหมไดอยางไรและมีความสัมพันธอยางไรกับ

ประสบการณ ซ่ึงทฤษฎีสรางสรรคความรู มีหลักการท่ีสําคัญวามนุษยมีศักยภาพในการสรางความรู

ดวยตนเอง เม่ือไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวโดยการใชความรูและประสบการณเดิมท่ีมี

อยูสรางความหมายของประสบการณใหมแตเนื่องจากมนุษยแตละคนมีพัฒนาการทางสติปญญาท่ี

แตกตาง มีความรูและประสบการณเดิมท่ีไมเหมือนกัน มีความสนใจตางกัน มีความสามารถในการ

แปลความหมายของประสบการณไดไมเทากัน จึงทําใหมนุษยแตละคนสรางและพัฒนาการทาง

ความรูความเขาใจไดแตกตางกันถึงแมจะไดรับประสบการณท่ีเหมือนกัน การท่ีมีปฏิสัมพันธกับคน

อ่ืนทําใหมนุษยไดแลกเปล่ียนความรู พัฒนาความเขาใจและความคิดท่ีแตกตางกัน ทําใหมนุษยมี

โอกาสสังเคราะหความคิดของตนเองและความคิดของคนอ่ืนแลวพัฒนาหรือสรางความรูความ

เขาใจใหมท่ีมีความสมเหตุสมผล และสอดคลองกับประสบการณของตนเอง แตในกลุมนักวิชาการ

ทฤษฎีสรางสรรคความรูมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องของการเรียนรูหรือการสรางความรูว า

เกิดขึ้นไดอยางไร ท้ังนี้เนื่องจากฐานคติ ความเช่ือพ้ืนฐานของทฤษฎีสรางสรรคความรู ซ่ึงมีรากฐาน

มาจากทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีการพัฒนาของ Piaget และ Vygotsky (สุรางค โควตระกูล, 2548)  

1) ทฤษฎีสรางสรรคความรูแบบความรูความเขาใจ (Cognitive constructivism) 

หมายถึงทฤษฎีการเรียนรูท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาของ Piaget ซ่ึงทฤษฎีนี้มีฐานคติวาผูเรียน

เปนผูกระทํา และเปนผูสรางความรูขึ้นเอง เนื่องจากมนุษยมีความสามารถในการจัดระบบความคิด

ของตนอยางตอเนื่อง ผานกระบวนการเช่ือมโยงส่ิงใหมท่ีไดเรียนรูกับความรูเดิมและประสบการณ

เดิม เกิดเปนความรูใหมขึ้น 
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2) ทฤษฎีสรางสรรคความรูแบบสร างปฏิสัมพันธทางสังคม  (Social 

constructivism) เปนทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการพัฒนาของ Vygotsky  ซ่ึงทฤษฎีนี้มีฐานคติ

วาผูเรียนสามารถสรางความรูดวยการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน โดยท่ีผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม และมีปฏิสัมพันธทางสังคม จะทําใหผูเรียนสรางความรูดวยการปรับเปล่ียนความรู ความ

เขาใจเดิมให ถูกตองหรือกวางขวางขึ้น  ซ่ึงคุณลักษณะรวมของทฤษฎีสรางสรรคความรู

(Constructivism) ท้ังทฤษฎีสรางสรรคความรูแบบความรูความเขาใจ (Cognitive constructivism) 

และทฤษฎีสรางสรรคความรูแบบสรางปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism) ซ่ึงไดอธิบาย

วาผู เรียนสามารถสรางความรูอยางไร โดยคุณลักษณะรวมของทฤษฎีสรางสรรคความรู

(Constructivism) คือ 

(1) ผูเรียนสรางความเขาใจในส่ิงท่ีเรียนรูดวยตนเอง 

(2) การเรียนรูส่ิงใหมขึ้นกับความรูเดิมและความเขาใจท่ีมีอยูในปจจุบัน 

(3) การมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู 
(4) การจัดการส่ิงแวดลอม กิจกรรมท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริง ทําใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางมีความหมาย 

ท้ังนี้ทฤษฎีการเรยีนรูของผูใหญ เปนการเรียนรูในลักษณะท่ีมีฐานคติวา ผูใหญเปนผูท่ีมี

ประสบการณไมชอบการช้ีนําและไมชอบการสอน การเรียนรูมีแนวโนมท่ียึดศูนยกลางของปญหา

ในการเรียนรู มากกวาท่ีจะยึดเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลางการเรียนรูเหมือนกับเด็ก เปนลักษณะการ

เรียนรูภายใตปรัชญาพฤติกรรมนิยม  ดังนั้นการเรียนของผูใหญจะตองมุงเนนท่ีแกปญหา มีการ

ปฎิบัติไดลงมือกระทําในกิจกรรมตาง ๆ และเปนการทํากิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือมุงใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตัวผูเรียนรู (Knowles et al., 1998 quoted in Swanson and Holton, 2001) 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ 3 ทฤษฎีหลักจะชวยสรางความ

เขาใจ อธิบาย และสรางความสําเร็จใหกับบทบาทและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง

ประกอบไปดวยทฤษฎีจิตวิทยา(Psychological theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic theory) 

และ ทฤษฎีระบบ(Systems theory) โดยท่ีท้ัง 3 ทฤษฎีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปรียบเสมือนเปน 3 ขาของมานั่ง ท่ีตั้งอยูบนจริยธรรม (Ethics) ซ่ึงในแตละขาเปนองคประกอบ

ของทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีตองบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือเปนฐานใหกับทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย(Swanson, 2001b) อธิบายไดดังภาพท่ี 2.6 โดย Hammer and Champy 

(1993) ไดยกตัวอยาง การปรับปรุงโครงสรางท้ังองคการโดยการบูรณาการท้ัง 3 ทฤษฎีเขาดวยกัน 

ซ่ึงทําการลดตนทุนคาใชจายเปนการพิจารณาบนฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทําการวิเคราะห 
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ลดขั้นตอนของระบบการทํางานเปนการพิจารณาบนฐานของทฤษฎีระบบ และนําเรื่องจิตวิทยาเขา

มาใชกับพฤติกรรมพนักงาน ซ่ึงเปนการบูรณาการท้ัง 3 ทฤษฎีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  ทฤษฎีพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แหลงท่ีมา:  Swanson, 2001b. 

 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory) ตามหลักของทฤษฎีจะสนใจไปที่เรื่องของ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชทรัพยากร เพ่ือใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายขององคการ 

โดยการจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด (Scarce resource) ใหเกิดประโยชนตอองคการสูงสุด 

ซ่ึงการลงทุนในทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถท่ีจะสรางรายไดใหกับองคการ โดยมีทฤษฎี 3 ทฤษฎีท่ี

ใชในการอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตรคือ 1) ทฤษฎีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  (Scarce 

resource theory) ซ่ึงทฤษฎีนี้จะพิจารณาถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดท้ังเงินทุน วัตถุดิบ 

เวลา ตองนํามาใชเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนท่ีสูงสุด นักปฏิบัติตองตัดสินใจ และคาดการณเพ่ือท่ีจะ

เลือกใชทางเลือกท่ีคุมคากับการลงทุน 2) ทฤษฎีการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน (Sustainable resource 

theory) ทฤษฎีนี้คลายกับทฤษฎีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแตแตกตางตรงท่ีจะพิจารณา

ทางเลือกทางเดียวท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะเกิดประโยชนในระยะยาว (Swanson, 2001) เชนการลงทุนกับ

กระบวนการเทคโนโลยีจะเกิดผลประโยชนอยางย่ังยืน และเพ่ือสรางความสามารถการแขงขันใน

ระยะยาวสําหรับอุตสาหกรรมใหม (Thurow, 1993) และ 3) ทฤษฎีทุนมนุษย (Human capital 

ผลการปฏิบัติงาน (องคการ กระบวนการ และบุคคล) 
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theory) อธิบายไดจากแนวคิดของ Becker (1993) ท่ีสรุปวาการสรางความแตกตางใหกับแตละ

องคการ สามารถทําไดโดยผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางคุณคาใหกับทรัพยากรมนุษยท้ัง

ดานสุขภาพ ใหการศึกษา การฝกอบรม และสาธารณสุข ซ่ึงจะมีกระบวนการประเมินความคุมคา

ของประสิทธิผลกับการลงทุนท่ีเกิดขึ้นกับการศึกษา การฝกอบรม และสาธารณสุข เปนตน 

ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological theory) เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตใจท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงออกมา โดยจะสนใจความสัมพันธการเรียนรูกับพฤติกรรม ซ่ึง

จะอธิบายถึงการเรียนรู การกระตุนจูงใจ กระบวนการสงขอมูลขาวสาร การเคล่ือนไหวของกลุมคน

ในแงของการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยทฤษฎีจิตวิทยาประกอบไปดวย 3 ทฤษฎียอยคือ 1)

ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt psychology) การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแยกศึกษาเปน

สวนยอยๆจะไมสามารถเขาใจ และอธิบายส่ิงนั้นได ดังนั้นการศึกษาจึงตองเปนการมองใหเขาใจถึง

ภาพรวม ภาพกวางจึงจะทําใหเขาใจความหมายของส่ิงนั้นๆได เกสตัลทเช่ือวาแตละบุคคลสามารถ

ท่ีจะกระทําในบางส่ิงไดแตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีประสบการณท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการ

การศึกษาคุณคาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยนั้นจึงตองดูในภาพรวมกอนท่ีจะแยกแยะเพื่อสราง

ความเขาใจแตละบุคคล 2) ทฤษฎีจิตวิทยาดานพฤติกรรม (Behavioral psychology) ทฤษฎีนี้สนใจท่ี

จะพัฒนาพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย โดยพิจารณาจากการตอบสนองของพฤติกรรม เชนการ

กระตุนจูงใจ การสงเสริมสนับสนุน การบังคับลงโทษ และโปรแกรมการเรียนรู 3) ทฤษฎีจิตวิทยา

ดานการรับรู (Cognitive psychology) ทฤษฎีนี้เปนการบูรณาการทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลทและทฤษฎี

จิตวิทยาดานพฤติกรรมเขาดวยกัน เพ่ืออธิบายวาการเรียนรูของแตละบุคคลมีความสัมพันธกับการ

คิดความเขาใจ การรับรูจากท่ีมากระตุน และเปนผลมาจากประสบการณของแตบุคคล ดังนั้นในการ

ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองคํานึงถึงประสบการณ การรับรู หรือส่ิงท่ีจะ

มาสรางแรงกระตุนจูงใจใหเกิดการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีระบบ (Systems theory) เปนองคความรู เล็กๆเม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎี

เศรษฐศาสตรทฤษฎีจิตวิทยา ซ่ึงทฤษฎีระบบเปนเรื่องท่ีกลาวถึงแนวคิดท่ัวไป กฎ เครื่องมือ การ

แกปญหา เครื่องมือสนับสนุน โดยนํารูปแบบของระบบตางๆเช่ือมโยงกับประเด็นของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ทฤษฎีระบบประกอบไปดวย 3 ทฤษฎียอยคือ 1) ทฤษฎีระบบท่ัวไป(General 

systems theory) แนวคิดหลักของทฤษฎีระบบท่ัวไปเปนเรื่องของส่ิงท่ีปอนเขา กระบวนการ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น และผลสะทอนกลับ ซ่ึงการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีดีตอง

เปนระบบเปดมากกวาท่ีจะเปนระบบปด ระบบเปดจะนําเรื่องของสภาพแวดลอม ผลสะทอน

กลับมาพิจารณาในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 2) ทฤษฎีความสับสน 

(Chaos theory) เปนแนวคดิท่ีบอกถึงปรากฏการณบางอยางอาจจะไมเปนไปตามกฎเกณฑเสมอไป 
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ทําใหไมสามารถทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดขึ้นไดในอนาคตได ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยก็ไมอาจจะหลีกเล่ียงความไมแนนอนนี้ไปได 3) ทฤษฎีแหงอนาคต (Future theory) เปน

ทฤษฎีท่ีมุงเนนใหพยายามพยากรณ ทํานายส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจําเปนตองออกแบบ วางแผนใหรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ดวย 

การออกแบบโปรแกรมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นจําเปนท่ีจะตองบูรณาการ

ท้ัง 3 ทฤษฎีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยท่ีตั้งอยูบนหลักของจริยธรรม (Ethics) ซ่ึง 
Miller (1996) ไดระบุวาจริยธรรมวิชาชีพดานทรัพยากรมนุษยนั้นส่ิงท่ีสําคัญ คือการจําแนก
องคประกอบของความยุติธรรม และองคประกอบท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธอยางยุติธรรม โดยเม่ือทํา
การพิจารณาประเด็นของผลลัพธอยางยุติธรรมจะตองไมนําเรื่องท่ีเกี่ยวกับเช้ือชาติ เพศ มาเปน
ประเด็นสําหรับการพิจารณาผลลัพธอยางยุติธรรม ซ่ึงบุคคลควรจะไดโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับ
การไดรับหรือการปฏิเสธ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถท่ีแตกตางกันของแตละ
บุคคล ท้ังนี้มีหลักการ  5 หลักการ เพ่ือใชสําหรับการใหเหตุผลของความแตกตางในเรื่องของการ
พิจารณาผลลัพธใหเปนไปอยางยุติธรรมคือ 1)  หลักของความเสมอภาค (The principle of perfect 

equality) 2)  หลักท่ีวาดวยความจําเปน (The principle of need) 3)  หลักท่ีวาดวยเรื่องคุณความดี 
และผลสัมฤทธ์ิ (The principle of merit and achievement) 4) หลักท่ีวาดวยเรื่องความชวยเหลือ
สนับสนุน (The principle of contribution) และ 5)  หลักท่ีวาดวยเรื่องของผลจากความพยายาม (The 

principle of effort) โดยท่ีสองหลักการแรกโดยพ้ืนฐานมีความคลายและแตกตางจากสามหลักการ
สุดทาย อยางแรกเกี่ยวกับ ความจําเปนพ้ืนฐานอยางหลังเกี่ยวกับความปรารถนา 

ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีคานิยมหรือความเช่ือท่ีถือวาเปนหัวใจหลัก

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Core HRD beliefs) ซ่ึง Swanson and Holton (2001) ไดนําเสนอคือ 

1)  องคการเปนตัวตนท่ีถูกสรางจากมนุษยโดยความเช่ียวชาญของมนุษยสามารถท่ี

จะทําใหเกิดการกอรางและบรรลุเปาหมายของตนเอง 

2)  การพัฒนาความเช่ียวชาญของมนุษยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้นทําไดโดย

การผานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และควรจะสรางขึ้นเพ่ือเปนประโยชนรวมกันท้ังใน

ระยะยาว และเฉพาะหนาขององคการและปจเจกบุคคล 

3)  ผูเช่ียวชาญอาชีพทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนผูสงเสริมสนับสนุนให

เกิดความสมบูรณเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของปจเจกบุคคล/กลุม กระบวนการทํางาน และของ

องคการ 
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นอกจากคานิยมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว Pace, Smith and Mills (1991)ได

กลาวถึงฐานคติเบ้ืองตนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 7 ประการ โดยสะทอนมาจากมุมมอง

ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังนี้  

1)  คุณคาของมนุษยหรือปจเจกบุคคล (Worth of individual) มนุษยเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ท่ีมีคุณคาตอองคการ ซ่ึงคุณภาพขององคการนั้นพิจารณาไดจากการทําประโยชน และการแสดง

คุณคาของพนักงานท่ีมีตอองคการ 

  2) พนักงานคือทรัพยากร (Employee as resource) องคการควรตระหนักวา

พนักงานในองคการคือทรัพยากรท่ีมีคุณคาซ่ึงแตกตางจากทรัพยากรอ่ืนๆ เนื่องจากเปนทรัพยากรท่ี

สามารถพัฒนาเรียนรูจากส่ิงใหมๆได จึงเปนทรัพยากรท่ีจะชวยตอบสนองความตองการของ

องคการท้ังในปจจุบันและในอนาคต โดยผานการใชทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน 

  3)  สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีคุณภาพ (Quality work environment) องคการ

ควรเอาใจใสตอคุณภาพของชีวิตการทํางาน รวมท้ังเอาใจใสตอสิทธิ ความปลอดภัย และความ

สะอาดท่ิเกี่ยวของกับการทํางานของพนักงาน 

  4)  ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับความพึงพอใจ และความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ีพวกเคาจะทําประโยชนใหกับ

องคการ ซ่ึงความสําเร็จของงานมาจากความพึงพอใจในสวนลึกๆของพนักงาน ดังนั้นองคการตอง

ออกแบบการทํางานใหมใหเหมาะสมกับธรรมชาติของพนักงาน แทนท่ีจะมองพนักงานเปนเหมือน

หุนยนต และออกแบบงานใหเหมาะสมระหวางเทคโนโลยีและความสามารถของพนักงานแตละคน 

  5) ความตองการท่ีจะเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous learning need) การ

ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานไมควรทําเฉพาะชวงเวลาเดียว ไมมีพนักงานคนใดท่ีเขามาทํางานแลว

มีความรู ทักษะท่ีครบถวนตามความตองการขององคการ ถึงแมวาแตละคนจะถูกคัดเลือกใหเขา

ทํางานโดยพิจารณามาจากความรูทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางาน แตพนักงานยังตองการความ

ทาทาย ท่ีจะปรับปรุงใหเกิดความรูทักษะใหม ดังนั้นองคการจึงตองชวยเหลือพนักงานใหมีการ

เรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง  

6)  การเตรียมโอกาสใหพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลง (Change opportunities 

preparation)สถานการณตางๆท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องของสภาพแวดลอม ตลาด และ

ความตองการทรัพยากร จึงจําเปนท่ีจะตองมีการเตรียมการเพ่ือใหพนักงานทํางานในหนาท่ีใหม

หรือตําแหนงใหม ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณตางๆจะมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นองคการ

จึงตองตระหนักถึงการสรางศักยภาพสําหรับพนักงานแตละคน 
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  7)  ความตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในขอบเขตท่ีกวาง (Broad scope 

of HRD concerns) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องท่ีตองพิจารณามากกวากิจกรรมการ

ฝกอบรม แตเปนเรื่องท่ีครอบคลุมถึงความเขาใจพฤติกรรมของมนุษย การตอบสนองและ

ความสัมพันธกับส่ิงตางๆของพนักงานท่ีจะนํามาสรางผลผลิตใหกับองคการ ซ่ึงพนักงานจะตองมี

ความรูมากกวางานประจําท่ีปฏิบัติ ท้ังนี้ความรู ความสามารถในขอบเขตท่ีกวางของพนักงานจะ

เปนส่ิงท่ีสําคัญตอองคการ 

 จากคานิยมหลักและฐานคติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหสรุปไดวาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจําเปนตองคํานึง และตระหนักถึงความเปนตัวตน คุณคาของมนุษย ความตองการ

ของมนุษย และความตองการขององคการ เพ่ือทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสราง

พนักงานท่ีเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา รองรับการเปล่ียนแปลงและสามารถสรางผลผลิตใหกับองคการ 

 

2.3.3  กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีบริบทท่ีถูกครอบคลุมท้ังองคการและสภาพแวดลอม

ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยามนุษยท้ัง 5 กิจกรรมคือการวิเคราะห การนําเสนอ การสราง การ

ดําเนินงาน และการประเมินจะเปนกิจกรรมท่ีคูขนานไปกับกระบวนการอ่ืนๆขององคการ ซ่ึง

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมีความสัมพันธกับกระบวนการหรือระบบขององคการ คือ 

พันธกิจกลยุทธองคการ โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษยและถูกกําหนดภายใต

สภาพแวดลอมท่ีใหญขึ้นคือ แรงกดดันทางเศษฐกิจ แรงกกดันทางการเมือง และแรงกดดันทาง

วัฒนธรรม (Swanson and Holton, 2001) อธิบายไดดังภาพท่ี 2.7 
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ภาพที่ 2.7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในบริบทขององคการและสภาพแวดลอม 
แหลงที่มา:  Swanson and Holton, 2001. 

 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

และมีอิทธิพลตอการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในองคการ โดยกรอบแนวคิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจะอยูภายใตแนวคิดของการจัดการความรู การเรียนรูของผูใหญ การเรียนรู

จากการปฏิบัติงาน และเครือขายรวมมือเรียนรู ซ่ึง Delahaye (2005) ไดเสนอกรอบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย อธิบายไดดังภาพท่ี 2.8 

  1)  การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management) โครงสรางของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนบทบาทในสวนท่ีเกี่ยวของการวางแผนกลยุทธ การคัดเลือก การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล ทุกบทบาทของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยมี

ความสัมพันธกัน เชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีความสัมพันธ ทิศทางเดียวกับการวางแผน

กลยุทธขององคการ 

สภาพแวดลอม 

•  แรงกดดัน
ทาง

•  แรงกดดัน 

ทางการเมือง 

•  แรงกดดัน 

ทางวัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม 

 
ปจจัย 
นําเขา 

 
กระบวนการ 

 
 
 
 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
ผลผลิต 

องคการ 

•  พันธกิจและกลยุทธ • โครงสราง •  เทคโนโลยี •  ทรัพยากรมนุษย 

 
วิเคราะห 

 
นําเสนอ 

 
สราง 

 
ดําเนินงาน 

 
ประเมิน 
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2) การบริหารความหลากหลาย (The management of diversity)  เนื่องมาจากสังคม

ท่ีอยูในองคการมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมซ่ึงจะมีผลตอการจัดการแรงงาน และในทาง

กฎหมายองคการสมัยใหมไมสามารถท่ีแบงแยกหรือตอตานแรงงานท่ีแตกตางกันได และองคการก็

ตองการความหลากหลายที่มีอยูในองคการท้ังความหลากหลายทางความคิด การรับรู ความรู ซ่ึง

สําคัญในยุคของโลกาภิวัฒน 

3)  การจัดการความรู (Management of knowledge) การจัดการความรูจะตระหนัก

ถึงการสรางความรูใหมอยางตอเนื่องท้ังความรูท่ีชัดแจง (Explicit knowledge) และความรูท่ีฝงลึก

(Tacit knowlwdge) โดยผานกระบวนการสรางความรูจากบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึงกิจกรรมการ

สรางความรูมี 4 กิจกรรมคือ 1)  การสรางความรูผานการมีปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนประสบการณ

ความรูระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 2)  การผนวกประสบการณกับความรูท่ีชัดแจงจากเอกสาร 

ตํารา ส่ิงตีพิมพ 3)  การบูรณาการความรูจากเอกสารส่ิงตีพิมพในศาสตรแขนงตางๆเขาดวยกัน และ

4)  การสรางความรูจากความรูชัดแจงเปนความรูฝงลึกโดยเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติงาน ศึกษา

จากผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน และตํารา คูมือเพ่ือใหเกิดทักษะเปนความสามารถของตนเอง 

  4) การเรียนรูของผูใหญ (Adult learning) ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ

จะเปนพ้ืนฐานท่ีอธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากอายุ ประการณ สถานการณ 

วัฒนธรรมทําใหมนุษยตองการความรู ทักษะ โดยผานวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน   

  5) พันธมิตรหรือหุนสวนในการเรียนรู (Learning partnerships) เปนการเรียนรูจาก

หุนสวนทางธุรกิจซ่ึงจะเปนการสรางความรูใหม ท่ีเกิดจากการเรียนรูจากหุนสวนทางธุรกิจท่ีอยู

รอบๆตัว ทําใหทราบถึงผลิตภัณฑหรือบริการของหุนสวน เกิดเปนความรูใหมท่ีสามารถนํามา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑหรือบริการใหม   

6)  การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (Workplace learning)เปนกระบวนการเรียนรู

ประสบการณจริงโดยผานการฝกปฏิบัติงานจากสภาพแวดลอมการทํางานจริง มากกวาท่ีจะเปนการ

เรียนรูในรูปแบบท่ีเปนทางการจากหองเรียน ทําใหงายตอการถายโอนความรู 
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ภาพที่ 2.8  กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แหลงท่ีมา:  Delahaye, 2005. 

 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกนํามาปฏิบัติในองคการ เพ่ือใหพนักงานมีความรู 

ทักษะ ซ่ึงจะชวยในการเพ่ิมประสิทธิผลใหกับพนักงานและทีมงาน และใหเกิดความม่ันใจวาจะ

ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้นองคการจึงตองใหความสนใจเปนพิเศษตอการออกแบบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงกรอบของการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือการประเมินความตองการ (Assessing HRD needs) การ

ออกแบบแผนปฏิบัติการ (Designing effective HRD programs) การดําเนินโครงการ (Implementing 

HRD programs) และการประเมินผลโครงการ (Evaluating HRD programs) รายละเอียดแตละ

ขั้นตอนอธิบายไดดังนี ้(Werner and DeSimone, 2006)   

1)  การประเมินความตองการ (Assessing HRD needs) เปนกระบวนการประเมินท่ี

ตองการรูระดับของความรู ความสามารถของพนักงานปจจุบัน  และความตองการความรู

ความสามารถในสวนท่ีเปนชองวางระหวางความรูความสามารถท่ีองคการตองการ กับความรู

ความสามารถของพนักงานในปจจุบัน ซ่ึงประเมินไดจากผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดหรือไม

หุนสวนในการเรียนรู 

การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

การเรียนรู 

ของผูใหญ 
การจัดการ 

ความรู 

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

การบริหารความ

หลากหลาย 

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
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เปนไปตามเปาหมาย โดยการประเมินเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

การฝกอบรม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญกอนหรือหลังของ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี

ชัดเจน และสรางเกณฑในการประเมินผล การประเมินจะพิจารณาถึงเปาหมายขององคการ 

ประสิทธิผลของเปาหมาย ชองวางระหวางทักษะของพนักงานกับทักษะท่ีตองการเพ่ือปฏิบัติงานใน

ปจจุบันและอนาคต และวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้การ

ประเมินความตองการแบงระดับการวิเคราะหออกเปน 3 ระดับ  คือ 

(1)  การวิเคราะหองคการ (Organizational analysis) เปนการประเมินวาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการนั้นอยูภายใตเง่ือนไขและสภาพแวดลอมใด ทําใหเขาใจถึง

ลักษณะขององคการซ่ึงประกอบไปดวย เปาหมายและวัตถุประสงค ระบบผลตอบแทน ระบบ

ควบคุม ระบบการวางแผน และระบบการติดตอส่ือสาร เปนตน 

(2)  การวิเคราะหภารกิจ (Task analysis) เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของงาน/กลุมของงาน ผลของการวิเคราะหภารกิจประกอบไปดวย มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน

ในแตละตําแหนงงานวาควรจะมีมาตรฐาน ความรู ทักษะ ความสามารถใดบาง เพ่ือท่ีพนักงานจะได

พัฒนาทักษะ ความสามารถไปจนถึงมาตรฐานท่ีตองการ การวิเคราะหภารกิจสามารถรวบรวม

ขอมูลไดจากคําบรรยายลักษณะงาน คําอธิบายงาน มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานแตละตําแหนง 

การสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน การประชุม การวิเคราะหจากปญหา  

(3)  การวิเคราะหบุคคล (Person analysis) เปนการวิเคราะหความตองการ

ฝกอบรมของแตละบุคคล ซ่ึงจะเปนการวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางผูปฏิบัติงานท่ี

ประสบความสําเร็จ กับผูปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํา 

  2) การออกแบบแผนปฏิบัติการ (Designing effective HRD programs) เปน

กิจกรรมท่ีตอจากการประเมินความตองการ โดยท่ีการออกแบบแผนปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวยการคัดเลือกวัตถุประสงคท่ีตองการจะนําไปเปนแผนปฏิบัติ การ

พัฒนาแผนปฏิบัติบทเรียนใหเหมาะสม การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูฝกอบรม การ

กําหนดผูเขารับการฝกอบรม การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และการกําหนดระยะเวลาของ

แผนปฏิบัติ  

  3) การดําเนินโครงการ (Implementing HRD programs) วัตถุประสงคของ

แผนปฏิบัติและวิธีการคัดเลือกการฝกอบรมจะตองมีความสอดคลองกับความตองการของการ

ฝกอบรม วิธีการฝกอบรมตองคํานึงถึงระดับความรู ความเช่ียวชาญของผูเขารับการฝกอบรม และ

จัดกิจกรรมตามระดับการเรียนรูโดยระดับเริ่มตนจะเริ่มจากความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีตองการ 
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หลังจากนั้นจึงยกระดับวิธีการฝกอบรมท่ีสรางสรรค ผานการวินิจฉัยพิจารณา มุงเนนเฉพาะเร่ือง

มากขึ้น  

4)  การประเมินผลโครงการ (Evaluating HRD programs) การประเมินผลโครงการจะ

เปนกิจกรรมท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการประเมินผลจะ

ทําใหไดขอมูลสะทอนกลับจากผูเขารับการฝกอบรม หรือระดับหัวหนางานวาผลการฝกอบรมตรง

ตามท่ีตองการนําไปใชปฏิบัติงานอยางไร ขอมูลท่ีไดจะชวยในการตัดสินใจเลือกเทคนิค วิธีการ

ฝกอบรมในอนาคต การจัดสรรเงินทุนงบประมาณ 

นอกจากนั้นแลว Gilley, Eggland and Maycunich (2002) ไดนําเสนอขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงไดนําเสนอไว 5 ขั้นตอน ประกอบไปดวย ขั้นตอนการ
วิเคราะห ขั้นตอนการออกแบบวิธีการสรางความรู  ขั้นตอนเตรียมส่ิงท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ขั้นตอน
การถายโอนการเรียนรู และขั้นตอนการประเมินผล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1)  ขั้นตอนการการวิเคราะห เปนขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญซ่ึงเปนขั้นตอนของการ
ระบุถึงความตองการขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตองการของแตละบุคคล เปน
กระบวนการท่ียากสําหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมี
กระบวนการคิด รับฟง และเขาใจความตองการของพนักงาน ใชความสามารถกล่ันกรองผาน
ปรัชญา และบทบาทหนาท่ีของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

2) ขั้นตอนการออกแบบวิธีการสรางความรู เปนขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมและ
การพัฒนากิจกรรมอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของ
พนักงาน ซ่ึงขั้นตอนการออกแบบวิธีการสรางความรูมีท้ังหมดอยู 7 ขั้นตอนไดแก 1)ระบุปรัชญาของ
การเรียนการสอน 2)  การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานและความตองการขององคการ 3) ศึกษา
ผลกระทบ 4)  ออกแบบแผนการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 5) พัฒนาแผนการดําเนินงานโดยการ
เลือกวิธีการ เทคนิค เวลาท่ีเหมาะสมในแตละกิจกรรม 6)  การประเมินผล และ 7) มีความรับผิดชอบใน
แตละโปรแกรมท่ีไดออกแบบ ซ่ึงแตละขั้นตอนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันรวมท้ังวิธีการ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูประเภทตางๆ และโปรแกรมการพัฒนาอาชีพดวย 

3)  ขั้นตอนเตรียมส่ิงท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีชวยในการ
ออกแบบการสอนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงความรู ทักษะ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานในปจจุบันท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ผูเช่ียวชาญดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองตระหนักถึงวิธีการ
ไดความรูเพ่ือเพ่ิมความสามารถของพนักงาน โดยพิจารณากฎ 10 ประการของวิธีการไดความรู 
กฎขอท่ี 1)  ผูสอนตองระบุปรัชญาของการเรียนรู 2)  ผูสอนตองแยกความตองการสําหรับการ
เรียนรู 3) ผูสอนตองสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเกื้อหนุนในการเรียนรู 4)  ผูสอนตองรู
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โปรแกรมแผนการของบทเรียน 5) ผูเรียนตองสนใจเขารวมกับโปรแกรมแผนของบทเรียน 6)  

ภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียน ตองเปนภาษาท่ีเขาใจงาย 7) ผูเรียนตองสามารถ
อธิบายขอสารสนเทศและขอเท็จจริงได 8)  กระบวนการสอนตองกระตุนใหผูเรียนอยากท่ีจะมีสวน
รวมในการเรียนรู 9)  กระบวนการเรียนรูตองเกิดความรู ทักษะ และ 10)  การประเมินผล 

4) ขั้นตอนการถายโอนการเรียนรู ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีตองอาศัยกิจกรรมท่ี
จําเปนตอการนําเอาความรู ทักษะ หรือทัศนคติใหมท่ีเกิดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในการทํางาน
เนื่องจากหากจะเกิดการถายโยงการเรียนรูไดตองอาศัยการจัดการแตละกิจกรรมท่ีจะไดรับความรู
ใหดี และคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอการถายโอนการเรียนรู  

5) ขั้นตอนการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนขั้นตอนท่ี
สําคัญของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุย เพราะจะเปนตัวชวยในการพัฒนา ปรับปรุง
ภาพลักษณ และความนาเช่ือถือของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดขึ้นในองคการ การ
ประเมินผลแบงออกเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ประเมินผลประสิทธิภาพขององคการ การประเมินผลประสิทธิภาพของหุนสวน ซ่ึงการประเมินผล
จัดไดวาเปนขั้นตอนของการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ผลกระทบ ตรวจสอบ
ติดตามผลงาน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง   

ท้ังนี้ผลการปฏิบัติงานหรือผลการทํางานขององคการจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยทรัพยากรอยู 

3 ทรัพยากรคือ ทรัพยากรทางกายภาพประกอบไปดวยวัตถุดิบตางๆ เครื่องมือ ทรัพยากรทาง

การเงินประกอบไปดวยเงินทุน สินเช่ือ และทรัพยากรมนุษยซ่ึงประกอบไปดวยแรงงาน พนักงาน 

ผูจัดการ ซ่ึงองคการตองจัดการท้ัง 3 ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมดานทรัพยากรมนุษยอยู 3 กิจกรรม ซ่ึงสามารถจําแนกไดตามเปาหมายของแตละกิจกรรมท่ี

แตกตางกัน คือกิจกรรมการสรางระบบทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการบํารุงรักษาระบบทรัพยากร

มนุษย และกิจกรรมการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย แตละกิจกรรมหลักจะมีกิจกรรมยอยๆท่ี

เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหกิจกรรมหลักบรรลุวัตถุประสงค (Pace, Smith and Mills, 

1991) ดังแสดงในภาพท่ี 2.9 
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ภาพที่ 2.9  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ 

แหลงท่ีมา:  Pace, Smith and Mills, 1991.  

 

จากภาพท่ี 2.9 แกนหลักของวงลอจะเปนกิจกรรมหลักหรือเปาหมายของกิจกรรม

ทรัพยากรมนุษยซ่ึงประกอบไปดวยการสรางระบบ การรักษาระบบ และการปรับปรุงระบบ ซ่ึงเปน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย โดยวงลอรอบนอกจะเปนกิจกรรมยอยเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ของวงลอวงใน เชนระบบการรักษาทรัพยากรมนุษยจะประกอบไปดวยแรงงานสัมพันธ เงินเดือน 

คาจาง และผลประโยชน หรือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการปรับปรุงทรัพยากรมนุษยก็จะเปน

กิจกรรมที่ประกอบไปดวยการฝกอบรมท่ีเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาปจเจกบุคคลเปนตน ท้ัง 3 

เปาหมายของกิจกรรมทรัพยากรมนุษยจะมีกิจกรรมยอยท่ีชวยใหเปาหมายของกิจกรรมหลักประสบ

ผลสําเร็จ ซ่ึง Pace, Smith and Mills (1991) ไดเสนอกิจกรรมหลักของทรัพยากรมนุษยไว 3 

กิจกรรมหลัก คือ 

  1)  กิจกรรมการสรางระบบทรัพยากรมนุษย (Creating the system) กิจกรรมการ

สรางระบบทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองพิจารณาวาจะออกแบบ โครงสรางและ

ปฏิบัติกิจกรรมยอยๆอยางไร กิจกรรมยอยท่ีจะชวยใหการสรางระบบทรัพยากรมนุษยบรรลุ

กิจกรรมการสรางระบบ

ทรัพยากรมนุษย 

กิจกรรมบํารุงรักษา 

ระบบทรัพยากรมนุษย 
กิจกรรมปรับปรุง

ระบบทรัพยากร

มนุษย 

การพัฒนา

อาชีพ 

การพัฒนา

ปจเจกบุคคล 

การพัฒนา

องคการ 
ระบบ

สารสนเทศ 

คาตอบแทนและ

ผลประโยชน 

การชวยเหลือ

พนักงาน 

แรงงานสัมพันธ 

การคัดลือก 

และการจัดวาง

ตําแหนง

การวางแผน

ทรัพยากร

มนุษย 
การออกแบบ

งาน การออกแบบ

องคการ 
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เปาหมายคือกิจกรรมออกแบบองคการ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การคัดลือก

และการจัดวางตัวพนักงานใหเหมาะสม ซ่ึงการออกแบบงานท่ีชัดเจนจะชวยในการปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงาน สวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การคัดลือกและการจัดวางตัวพนักงาน จะตอง

พิจารณาถึงความเหมาะสมระหวางบุคคลกับองคการ และระหวางบุคคลกับงานดวย เพ่ือเปนการ

ดึงดูดจูงใจใหทรัพยากรมนุษยทํางานรวมกับองคการ 

  2)  กิจกรรมการบํารุงรักษาระบบทรัพยากรมนุษย (Maintaining the system) เปน

ระบบท่ีมุงเนนพิจารณาเพื่อใหมีการจัดการในเรื่องของการเก็บรักษา ดูแล ใหบริการกับทรัพยากร

มนุษย หลังจากท่ีองคการไดเริ่มปฏิบัติงาน มีนโยบายและกลยุทธ ซ่ึงจะเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

คาตอบแทนและผลประโยชนของพนักงาน การชวยเหลือพนักงาน ระบบสารสนเทศ และแรงงาน

สัมพันธ กิจกรรมเหลานี้จะชวยเก็บรักษาทรัพยากรมนุษยใหทํางานกับองคการตอไป 

  3) กิจกรรมการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย (Improving the system) เปน

กิจกรรมท่ีเนนเพ่ือการปรับปรุงตัวบุคคลและประสิทธิผลขององคการ และคุณภาพของผลการ

ปฏิบัติงานในองคการการท่ีองคการจะบรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิผลไดตองมาจากการอุทิศทํางาน

ของทรัพยากรมนุษย ซ่ึงกิจกรรมท่ีจะชวยปรับปรุงทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวยการฝกอบรม

และการพัฒนาของบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ จะถูกนํามาใชเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพผลการปฏิบัติงาน และคุณภาพของชีวิตการทํางาน     

จากกิจกรรมการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย ทําใหสามารถกําหนดขอบขายกิจกรรม

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาพนักงานใหมีทักษะ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเปนการจัดเตรียมพนักงานใหมีทักษะ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ

ตําแหนงงาน และเปนการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการโดยผานกิจกรรมพัฒนาทรัพยากร

มนุษย คือการพัฒนาปจเจกบุคคล  (Individual development) การพัฒนาอาชีพ (Career 

development) และการพัฒนาองคการ (Organization development)  แสดงความสัมพันธดังภาพท่ี 

2.10 



  

46 

 
 

ภาพที่ 2.10  กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:  Gilley and Eggland, 1989. 

 

1)  การพัฒนาปจเจกบุคคล (Individual development) เปนการพัฒนาใหไดซ่ึงมา

ดวยความรู ทักษะ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น เปนการ

พัฒนาเฉพาะบุคคล และสามารถเห็นผลไดในระยะส้ัน กิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคลจะชวยใน

เรื่องของจุดแข็ง จดุออนในการทํางานของพนักงาน และสรางศักยภาพ เพ่ิมทักษะ เพ่ือประโยชนใน

การสรางประสิทธิผลขององคการ (Pace, Smith and Mills, 1991) การพัฒนาปจเจกบุคคลจะเปน

กิจกรรมการพัฒนาพนักงานท้ังกิจกรรมที่เปนทางการ และไมเปนทางการ แตโดยท่ัวไปการเรียนรู

สวนใหญจะอยูในลักษณะท่ีไมเปนทางการ เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน  ซ่ึงกิจกรรมการ

เรียนรูจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถเสริมสรางความรู และเกิดทักษะใหมท่ีจะชวยเพ่ิม

ผลงาน และอาจรวมถึงการพัฒนาความรู ทักษะ และพฤติกรรมไมเหมาะสม หรือยังไมเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปดวยการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (Gilley, Eggland and 

Maycunich, 2002) ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Armstrong 

(2006a) ไดเสนอวากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวยการเรียนรู การศึกษา การ

พัฒนา และการฝกอบรม ท้ังนี้ในงานวิจัยนี้การพัฒนาปจเจกบุคคลจะประกอบไปดวย กิจกรรมการ

ฝกอบรม กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน  และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

การฝกอบรม  หมายถึงกิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือใหพนักงานท่ีไดเรียนรู มี
ความรู และทักษะตามความตองการของงานปจจุบัน  (Mondy, 2008) ซ่ึงการฝกอบรมเปนการ

วางแผนเรียนรูอยางเปนระบบเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรม ผานโปรแกรมการเรียนรูท่ีถูกจัดวางไวอยาง

เปนระบบ  เ พ่ือใหบุคคลไดรับความรู ทักษะเพ่ิมขึ้น เพ่ือปรับปรุ งประสิทธิภาพของงาน 

การพัฒนา

ปจเจกบุคคล 

การพัฒนา

องคการ 

การพัฒนา

อาชีพ 
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(Armstrong, 2006a) และ Dessler (2009) ใหความหมายการฝกอบรมวาเปนวิธีการท่ีถูกจัดขึ้น

เพ่ือใหความรู ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานกับพนักงานใหม หรือพนักงานปจจุบัน  Swanson 

and Holton (2001) การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ ทําใหบุคคลมีความ

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ของ

กระบวนการ และขององคการใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  และ Ivancevich (2007) นิยามวาการ

ฝกอบรม หมายถึงความพยายามในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปจจุบัน Gilley, Eggland 

and Maycunich (2002) สรุปวาการฝกอบรมเปนการเรียนรูเพ่ือท่ีจะปรับปรุงผลงานในงานปจจุบัน

ของพนักงาน ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การฝกอบรมเปนกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะอยางของบุคคล 

เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ อันเหมาะสมจนสามารถ

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติตอการปฏิบัติงาน ทําใหมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปจจุบันอยูในระดับท่ีสูงขึ้น และทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในงาน ท้ังนี้ Berman et al. 

(2001) ระบุไววาการฝกอบรมและการพัฒนาเปนส่ิงท่ีชวย และสนับสนุนใหเกิดความรู ทักษะของ

พนักงานโดยผานการฝกอบรมในแตละรูปแบบเชน การอบรมพรอมฝกปฏิบัติงาน พ่ีเล้ียงสอนงาน 

หรือการสัมมนา การฝกอบรมและการพัฒนาจะส่ิงพ้ืนฐานท่ีสรางองคการการเรียนรู (Learning 

organization) ใหองคการเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

  การศึกษา หมายถึงกิจกรรมพัฒนาความรู คานิยม และความเขาใจตามทิศทาง

ความตองการของชีวิตพนักงาน (Armstrong, 2006a) กิจกรรมท่ีอาจจะเปนการศึกษาในรูปแบบท่ี

เปนทางการ เชน กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่และในสถานท่ีท่ีถูกออกแบบไวเฉพาะสําหรับ

พนักงานขององคการ การศึกษาเรียนตอระดับปริญญาโท โครงการตางๆของมหาวิทยาลัย หรือ

การศึกษาในระยะส้ันจากท่ีปรึกษาขององคการ ซ่ึงโปรแกรมการศึกษาอาจจะถูกออกแบบให

สอดคลองกับความตองการขององคการ ดังนั้นสรุปไดวาการศึกษาหมายถึงกิจกรรมท่ีเปนการ

สงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองสําหรับงานในอนาคตอันใกลท่ีแตกตางจากงาน

ปจจุบัน เปาหมายกิจกรรมการศึกษาของพนักงานท่ีองคการตองการก็เพ่ือเตรียมความพรอมของ

พนักงานในการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง หรือใหทํางานในหนาท่ีใหม เพ่ือชวยสรางความม่ันใจ

ใหกับองคการวามีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของงานในอนาคต

(Noe, 2008) 

 การพัฒนาหมายถึงกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนเพ่ือพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และ 
ความสามารถ เตรียมความพรอมสําหรับงานในอนาคต เปนการพัฒนาโดยมองขามงานในปจจุบัน 
(Mondy, 2008) และMiller (1994) สรุปวาการพัฒนาเปนกระบวนการท่ีถูกจัดขึ้นสําหรับเพ่ือรองรับ

การเจริญเติบโตขององคการในอนาคต และ Mondy and Noe (2005) กลาววาการพัฒนาคือการ
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เรียนรูนอกเหนืองานในปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการเตรียมตัวใหพนักงานพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลง

และการเจริญเติบโตในระยะยาว และ Swanson and Holton (2001) สรุปวาการพัฒนาเปนวางแผน

เพ่ือการเจริญเติบโต และขยายขอบเขตของความรู ความเช่ียวชาญของพนักงานใหยกระดับสูงขึ้น

จากงานปจจุบัน โดยผานกระบวนการฝกอบรมท่ีทําอยางเปนระบบ ประสบการณเรียนรู การ

กําหนดใหเรียนรูจากการทํางาน  

ความแตกตางระหวางการฝกอบรมและการพัฒนา  

การพัฒนาจะเปนการเตรียมพนักงานสําหรับตําแหนงอ่ืน เปนการเพ่ิมพูนทักษะ

ความสามารถปรับปรุงพฤติกรรมใหแกพนักงาน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความสามารถในการทํางาน

โดนมุงเนนท่ีงานในอนาคต  กิจกรรมการพัฒนาเปนการมุงเนนในระยะยาวเพ่ือเตรียมสําหรับ

หนาท่ีความผิดชอบของงานในอนาคต โดยเปนการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถในการทํางาน

ปจจุบันของพนักงาน (Werner and DeSimome, 2006) ซ่ึงการพัฒนาจะเกี่ยวของกับประสบการณ

ในการทํางาน การประเมินทักษะความสามารถ ท่ีจะชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน

ปจจุบันและในอนาคตของพนักงาน และองคการ (Noe, 2008) สวนการฝกอบรมเปนกิจกรรมท่ีจัด

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรูสามารถ ทัศนคติของพนักงาน ตามความตองการของพนักงานเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานในปจจุบันดีขึ้น (Werner and DeSimome, 2006) ท้ังนี้วิธีการของกิจกรรมการ

พัฒนาจะเปนกิจกรรมในลักษณะของการแลกเปล่ียนความรูระหวางคนทํางานดวยกัน การสอนงาน 

มีพ่ีเล้ียงใหคําปรึกษาแนะนํา และการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง แตวิธีการของกิจกรรมการ

ฝกอบรมจะเปนการเรียนรูผานการสาธิต และกิจกรรมการพัฒนาจะเปนการพัฒนาท่ีตรงกับความ
ตองการของบุคคล และตรงกับวิสัยทัศนความตองการขององคการ แตกิจกรรมการฝกอบรมจะจัด

ขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะใหเปนไปตามความตองการขององคการ (Garavan, 1997) โดยแสดงให

เห็นถึงความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับการพัฒนา  ดังตารางท่ี 2.3  
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ตารางท่ี 2.3  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับการพัฒนา   

 

รายละเอียด การฝกอบรม การพัฒนา 

จุดเนน ปจจุบัน อนาคต 

ประสบการณทํางาน นอย มาก 

เปาหมาย เตรียมพรอมสําหรับงานปจจุบัน เตรียมพรอมสําหรับงานในอนาคต 

ผูเขารวม ตามกําหนด ตามความสมัครใจ, อาสาสมัคร 

 

แหลงที่มา:  Noe, 2008. 

 

ท้ังนี้กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยในบริบทของการพัฒนาปจเจกบุคคลท้ัง 3 กิจกรรมคือ

กิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนา สามารถอธิบายรายละเอียดของ

แตละกิจกรรมท่ีแตกตางกันไดดังตารางท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

50 

ตารางท่ี 2.4  สรุปกิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคล (Individual Development) 

 

กิจกรรม 
รายละเอียด 

การพัฒนา การศึกษา การฝกอบรม 

คํานิยาม กระบวนก าร เ พ่ื อก า ร

เจริญเติบโตขององคการ

ในลักษณะของการขยาย

ความทันสมัยของกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือให

ไดขอมูลสารสนเทศใหม  ๆ

 

กระบวนการท่ีสงผลตอ

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง

พฤติกรรมของบุคคล 

และทักษะในการทํางาน 

วัตถุประสงค สรางความม่ันใจใหกับ

องคการในเร่ืองของการ

เตรียมกําลังคน เทคโนโลยี

ท่ีมีตอการบรรลุเปาหมาย 

เพ่ือใหไดความรู  ทักษะ

คานิยม และขอมูลใหมท่ี

สรางความเปล่ียนแปลง 

 

เพ่ือใหไดทักษะท่ีเฉพาะ  

ความรู  และทัศนคติ  ท่ี

จํ า เ ป น ต อก า รบรร ลุ

เปาหมายขององคการ 

ผลลัพธที่

คาดหวัง 

องค การต องการความ

ม่ั น ใ จ เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ไ ด

กระบวนการใหมหรื อ

ผลิตภัณฑใหม 

บุคคล หรือกลุมบุคคลได

ขอมูลสารสนเทศใหมท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

บุคคล หรือกลุมบุคคล

สามารถปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาท่ีไดตรงตาม

มาตรฐานและเปาหมาย 

ขอบเขตของ

กิจกรรม 

ชุดของกิจกรรมที่ซับซอน

ตามความตองการของ

เศรษฐกิจองคการ 

กิจกรรมเพ่ือใหไดทัศนคติ 

ทักษะ และคานิยม 

กิจกรรมเพ่ือใหไดทักษะ

ท่ี เ ฉพาะ สํ าหรั บก า ร

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา ใชเวลาระยะส้ัน และระยะ

ยาวขึ้นอยูกับความตองการ

ของโครงการ 

ใช เ ว ล า ร ะ ยะ ย า ว เ พ่ื อ

ประยุกตใชงานในอนาคต 
เกิดขึ้นในปจจุบัน เพ่ือ

ปฏิบัติงานทันที โดยใช

ระยะเวลาอบรมส้ัน  ๆ

 

แหลงที่มา:  Miller, 1994. 

 

2)  การพัฒนาอาชีพ (Career development)  คือชุดของกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษยโดยมีเปาหมายในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคคลไปพรอมๆกับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการ (Randma, 2001) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ
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ความกาวหนาในหนาท่ีการงานของพนักงานโดยผานชุดขั้นตอนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ซ่ึง

กิจกรรมการพัฒนาแตละขั้นตอนจะมีความสัมพันธกับภาระหนาท่ี อายุของการทํางาน (Noe, 2008) 

การพัฒนาอาชีพจะชวยใหพนักงานประสบความสําเร็จในอาชีพ โดยผานกิจกรรมการวางแผน
เสนทางอาชีพและจากกิจกรรมที่องคการจัดขึ้น ซ่ึงแผนกิจกรรมนั้นประกอบไปดวยการฝกทักษะ 
การหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการศึกษาอยางตอเนื่อง (Cummings and Worley, 2005) ซ่ึง
เปนกิจกรรมท่ีมีระบบเพ่ือใหองคการเกิดความมั่นใจวามีพนักงานท่ีพรอมดวยคุณสมบัติ และ
ประสบการณท่ีมากพอตอการเลือกใชหรือตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงทีตามท่ีองคการ
ตองการ  และมีความเกี่ยวของกับการจัดสรรตําแหนงงานในอนาคต และเปนกิจกรรมเพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนารายบุคคลรวมกับเปาหมายของหนวยงาน โดยท่ีองคการควรเปดโอกาสให
พนักงานไดเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับตําแหนงงาน
และเปาหมายขององคการ ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรท่ีจะเขาใจเปาหมายของกิจกรรม
การพัฒนาอาชีพ เพ่ือท่ีจะไดชวยในการวิเคราะหความสนใจ  คุณคา และสมรรถนะของพนักงาน 

เพ่ือท่ีจะกําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานแตละคนใหเหมาะสมกับงานในอนาคต

(Gilley, Eggland and Maycunich, 2002) หากมีการวางแผนอาชีพซ่ึงเปนกระบวนการของแตบุคคล
ท่ีตองการวางเปาหมายในอาชีพ และวิธีการเพ่ือท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพ ซ่ึงการ
วางแผนอาชีพเปนกระบวนการท่ีตองทําอยางตอเนื่อง และเปนกระบวนการท่ียากเนื่องจากบุคคลท่ี
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนใหญทํางานไประยะหนึ่งก็มักจะมีการเปล่ียนแปลงอาชีพ และ
การพัฒนาอาชีพเปนกิจกรรมเปนทางการท่ีองคการจัดขึ้น เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับพนักงานวา 
พนักงานท่ีมีคุณสมบัติ และประสบการณตามท่ีองคการตองการจะมีความกาวหนาในอาชีพ ท้ังนี้
การวางแผนอาชีพของพนักงานแตละคนจะตองสอดคลองไปกับความตองการขององคการ 
(Mondy, 2008)  

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพจะเปนกระบวนการของการวางแผน และการกําหนดทิศ
ทางการทํางานกับเปาหมายในชีวิตของบุคคล ซ่ึงการพัฒนานั้นหมายถึงการเติบโตอยางตอเนื่อง 
การไดรับทักษะ การไดรับโอกาสจากการจัดสรรตําแหนงขององคการ  (Simonsen, 1997) 

กระบวนการโดยรวมของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพนั้นเปนกระบวนการท่ีถูกจัดขึ้นเพ่ือ

ความกาวหนาของพนักงานโดยผานชุดของกิจกรรมท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกับหนาท่ีการทํางาน ซ่ึง

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพจะประกอบไปดวย 2 ชุดกิจกรรมใหญๆคือการวางแผนอาชีพ (Career 

planning)  และการบริหารอาชีพ (Career management) โดยท่ีการวางแผนอาชีพคือ กิจกรรมท่ี

พนักงานปฏิบัติเพ่ือชวยในการประเมิน และพัฒนาทักษะ ความสามารถ ซ่ึงการวางแผนอาชีพจะถูก

นําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมฝกอบรม เพ่ือนําไปสูการวางแผนอาชีพ และการบริหาร
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อาชีพคือ กิจกรรมท่ีดําเนินเพ่ือเตรียมความพรอม การปฏิบัติ และตรวจสอบแผนอาชีพของ

พนักงาน เปนกิจกรรมที่เปนขั้นตอนเพื่อชวยใหพนักงานพัฒนาและยกระดับแผนอาชีพ ใหไปตาม

การเปล่ียนแปลงขององคการ(Werner and DeSimone, 2006)  แสดงความสัมพันธดังภาพท่ี 2.11   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11  การพัฒนาอาชีพ 

แหลงที่มา:  Werner and DeSimone, 2006. 

 

การพัฒนาอาชีพเปนกระบวนการท่ีถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทัศนคติ ทักษะ ความรู 

และสมรรถนะพ้ืนฐานของพนักงานใหสามารถทํางานในปจจุบันได เพ่ือใหองคการมีความพรอม

และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงองคการจะจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับตามความตองการ

ของพนักงานและความตองการขององคการ โดยจะมีการตรวจสอบความตองการ เปาหมายของ

พนักงาน และความตองการขององคการ เพ่ือใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการ และไมใหแตละ

กิจกรรมการพัฒนาเกิดความสับสนไมตรงตามเปาหมาย (Gilley and Maycunich, 2000a) ซ่ึง

กจิกรรมการพัฒนาอาชีพประกอบไปดวย 1)  การพัฒนาความเขาใจกรอบความคิดของตนเอง 2) 

การสรางความสัมพันธระหวางขอมูลอาชีพและขอมูลของตนเอง 3) การสอนเกี่ยวกับทักษะของวิธี

คิด การตัดสินใจ 4)  การทดสอบความเหมาะสม ความพรอมของการประกอบอาชีพแตละสาขา 

และ 5)การใหการสนับสนุนดานการศึกษาและการดํารงตําแหนง (Drier, 1977; Splete, 1978) ท้ังนี้

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพมีเครื่องมือและกิจกรรมอยูมากมาย องคการจําเปนตองเลือกใชให

เหมาะสมกับการวางแผนอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของพนักงาน ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

สามารถจัดกลุมของกิจกรรมได 6 กิจกรรมคือ 1)  เครื่องมือการประเมินผลพนักงาน เชนการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการวางแผนอาชีพ การวางแผนหลังงานกอนเกษียณ และมี

คอมพิวเตอรชวยในการประเมิน 2) การใหคําปรึกษากับพนักงานจากหัวหนางาน ผูบริหาร หรือ

เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาจากภายนอก  3)การแลกเปล่ียนใหขอมูลตลาดแรงงาน เชนมีศูนยขอมูล 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 

การวางแผนอาชีพ การบริหารอาชีพ 
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หนังสือเกี่ยวกับขอมูลความกาวหนาในอาชีพ 4)  การเช่ือมโยงทักษะความสามารถกับตําแหนงงาน

อยางเปนระบบ เพ่ือใชสําหรับการทดแทนตําแหนงงาน 5)  กระบวนการประเมินศักยภาพ เชนการ

ประเมินจากการสัมภาษณ การทดสอบทางจิตวิทยา การประเมินผลปฏิบัติงาน 6)  แผนการพัฒนา 

เชนการใหทุนเพ่ือการพัฒนา แผนการพัฒนาและฝกอบรม การหมุนเวียนทํางานเพ่ือใหเกิดการ

เรียนรู การออกแบบงาน เปนตน(Werner and DeSimone, 2006) การประเมินการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในสวนของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพนั้นขอมูลท่ีใชในการประเมินจะมีความสัมพันธกับการ

รับสมัคร การวางแผนกําลังคน การประเมินศักยภาพ การใหผลตอบแทน และการวางแผนอาชีพ 

(Rao, 2000) ท้ังนี้การพัฒนาอาชีพจะสนใจประเด็นการบูรณาการระหวางความตองการดานการ

วางแผนอาชีพ ความสนใจของบุคคล กับความตองการการบริหารอาชีพขององคการใหมีความ

สอดคลองกันมากท่ีสุด (McLagan, 1989; Swanson and Holton, 2001) และกิจกรรมการพัฒนา

อาชีพเปนเครื่องมือท่ีชวยสรางทิศทางการประกอบอาชีพของพนักงาน และกิจกรรมการพัฒนา

อาชีพจะเปนส่ิงชวยยืนยัน และชวยใหพนักงานมีความภักดีตอองคการ เกิดความรูสึกถึงคุณคา

ศักยภาพของตนเอง มีแรงจูงใจ และสรางผลการปฏิบัติงาน (Herr, 2001) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

เปนกิจกรรมท่ีชวยแนะนําแนวทางความกาวหนาในอาชีพ เปนกิจกรรมท่ีมีการเรียนรูท้ังท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ ท้ังเรียนรูจากภายในองคการและภายนอกองคการ ซ่ึงประสิทธิผลของ

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกิดจากประสบการณท่ีหลากหลายท้ังท่ีมาจากการฝกอบรมในหองเรียน 

การเรียนรูดวยตัวเอง และการรวมมือทํางานกับสมาชิกในองคการ (McDonald and Hite, 2005) 

ท้ังนี้กรอบแนวคิดของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสามารถอธิบายไดดังภาพท่ี  2.12 
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ภาพที่ 2.12  กรอบแนวคิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 

แหลงท่ีมา:  McDonald and Hite, 2005. 

 

กลไกขององคการท่ีมีผลตอการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาองคการไดแก ความยุติธรรม 

ส่ิงแวดลอมการทํางาน และการสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ซ่ึงความยุติธรรมคือการไดรับ

การสนับสนุนโอกาสความกาวหนาของพนักงานทุกระดับในองคการ สวนส่ิงแวดลอมการทํางาน

ประกอบไปดวย เง่ือนไขหรือสถานการณท่ีเปนส่ิงสรางแรงจูงใจ เชนโครงสรางของระบบรางวัล 

บรรยากาศการทํางาน การออกแบบงาน พฤติกรรมผูนํา และความสมดุลระหวางการทํางานกับการ

ใชชีวิต เนื่องจากความสําเร็จในชีวิตครอบครัวนั้นมีผลตอความพึงพอใจในงาน และสงผลตอ

ประสิทธิผลขององคการ โดยท่ีกิจกรรมการพัฒนาอาชีพนั้นมีสวนชวยสนับสนุนตอบสนองความ

ตองการท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล เชนผูท่ีมีครอบครัวตองการผลประโยชนท่ีมีตอครอบครัว

มากกวาผูท่ีไมมีครอบครัว ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนาอาชีพจะเกิดประโยชนไดโดยผานกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆเชน การฝกอบรม พ่ีเล้ียงสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการวางแผนเสนทางอาชีพ 

เนื่องมาจากองคการไมมีทรัพยากรและเวลาท่ีมากพอท่ีจะดําเนินทุกกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้น

องคการจึงตองประเมินสถานการณ ความสามารถขององคการ และเลือกใชกิจกรรมการเรียนรู

พัฒนาใหเหมาะสม เชนการฝกอบรมในหองเรียน การเรียนรูอยางมีสวนรวม ระบบพี่เล้ียงสอนงาน 

การสรางสังคมเรียนรูอยางไมเปนทางการ ท้ังนี้กระบวนการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

กระบวนการประเมินผล 
• ระดับบุคคล 
• ระดับองคการ 

กลไกที่สนับสนุน 

• ความยุติธรรม 
• ผูนํา การใหรางวัล บรรยากาศ 
• ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต 

• การฝกอบรม 
• การสอนงาน 
• การหมุนเวียนงาน 
• ระบบพี่เลี้ยง 

กิจกรรมการเรียนรู 

• เรียนรูพรอมปฏิบัติงาน 
• เรียนรูรวมกัน 
• ระบบพี่เลี้ยง 
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ประเมินไดท้ังระดับบุคคลและระดับองคการ โดยระดับบุคคลประเมินไดจาก 4 สวนหลัก 1)  เปน

การประเมินจากส่ิงท่ีแสดงถึงความสําเร็จ เชนรางวัล เงินเดือน 2)  ทัศนคติตองาน 3)  ความสามารถ 

4)  ความลงตัวในชีวิตครอบครัว และการประเมินในระดับองคการจะเปนการประเมินไดจากอัตรา

เขาออกของพนักงาน ผลตอบแทนท่ีไดลงทุนกับประสิทธิผลองคการตามเปาหมาย (McDonald and 

Hite, 2005) ท้ังนี้ผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนาอาชีพสามารถแจกแจงไดดังตารางท่ี 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5  ผลลัพธการพัฒนาอาชีพ  

 

ผลลัพธระดับบุคคล ผลลัพธระดับองคการ และสังคม 

• ความพึงพอใจในตนเอง 
• ประสบความสําเร็จในอาชีพ 

• มีขอมูลสําหรับใชตัดสินใจในเกี่ยวกับอาชีพ 

• ความตองการของตนเองสอดคลองกับความ
ตองการขององคการ 

• การรักษา และดึงดูดพนักงาน 

• เพ่ิมความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

• เพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคการ 
• ความตองการขององคการสอดคลองกับ
ความตองการของพนักงาน 

 

แหลงที่มา:  Egan, Upton and Lynham, 2006. 

 

3)  การพัฒนาองคการ (Organization development) การพัฒนาองคการมีพ้ืนฐาน

มาจากสมมติฐาน และคานิยมท่ีวา ทุกคนนั้นถูกขับเคล่ือนจากความตองการท่ีอยากจะใหตนเอง

เจริญเติบโต และจากความตองการขององคการ ภายใตสภาพแวดลอมท่ีทาทายและสนุบสนุน  และ

การทํางานเปนทีมแบบไมเปนทางการนั้นมีความสําคัญท่ีมีนัยตอความรูสึกพึงพอใจของพนักงาน 

ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน โดยท่ีแผนงานการพัฒนาองคการมีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทุกคนในองคการ องคการสามารถปรับปรุง

ประสิทธิผลขององคการได ถาหากองคการมีการเรียนรู ตรวจสอบจุดแข็ง จุดออนของตัวเอง 

(Armstrong, 2006b) การพัฒนาองคการนั้นเปนเปาหมายของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมี

เปาหมายท่ีจะพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิผล เปน

กระบวนการพัฒนาท่ีตองวัดผลในระยะยาว ซ่ึงการพัฒนาองคการจะมุงสนใจในเรื่องของการ

ปฏิบัติอยางไรใหมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในวงกวางท้ังระบบ โดยองคการจะพิจารณาท้ังระบบไม

วาจะเปนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ การส่ือสาร การมีสวนรวม ท้ังนี้ตองอาศัยการพ่ึงพากันและกันใน

การทํางาน ความรวมมือของพนักงานทุกระดับในองคการ  เนื่องจากการพัฒนาองคการเปน
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กระบวนการการเปล่ียนแปลงองคการอยางเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ออกแบบแผนการปฏิบัติใหสอดคลองกับการพัฒนาอาชีพของพนักงาน French and Bell (1990) 

กิจกรรมการพัฒนาองคการ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีการวางแผนอยางเปนระบบท่ีประยุกตมาจากทฤษฎี

และวิธีการปฏิบัติดานพฤติกรรมศาสตร โดยมีเปาหมายในการปรับปรุงองคการ เพ่ิมสมรรถนะ

องคการ เพ่ิมประสิทธิผลองคการ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนปรับปรุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง

ระบบ เชนมีการมุงเนนไปท่ีการเปล่ียนแปลงองคการ การสรางทีมงาน การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 

การพัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังองคการ การบริหารผลการปฏิบัติงานซ่ึงท้ังหมดนี้เปนการอธิบายถึง

กระบวนการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ และ Werner and DeSimone (2006) สรุปวา

กิจกรรมการพัฒนาองคการเปนกระบวนท่ีนํามาใชเพ่ือยกระดับท้ังประสิทธิผลขององคการ และ

สมาชิกในองคการโดยผานแผนงานท่ีไดจัดเตรียมไว ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาองคการมี 3 ประเด็น

หลักท่ีพิจารณา คือ 1)  กิจกรรมการพัฒนาองคการเปนการยกระดับประสิทธิผลองคการใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค เปาหมายขององคการ 2)  กิจกรรมการพัฒนาองคการเปนเรื่องท่ีองคการจัด

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหสมาชิกมีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน และ3)  เปนชุดของ

กิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับแตละกลุมเปาหมายท้ังเปาหมายระดับกลุม ระดับบุคคล 

กิจกรรมการพัฒนาองคการเปนกระบวนการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

โดยท่ัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีการแนวทางขององคการการเรียนรู (Learning organization) เปน

แนวทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยตระหนักอยูบนการ

เรียนรู การพัฒนาความรู แลกเปล่ียนความรูของทุกคนในองคการ (Werner and DeSimone, 2006)

ในปจจุบันกิจกรรมการพัฒนาองคการเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกองคการ เนื่องจากมีการแขงขันอยาง

สูง องคการตองพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง ดังนั้นองคการจึงตองเรียนรู ท่ีจะบริหารการ

เปล่ียนแปลงดวยการพัฒนาองคการของตนเองใหกาวทันโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาดวย

การใชกลยุทธหรือเครื่องมือท่ีในปจจุบัน ซ่ึงเครื่องมือท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบันไดแก องคการการ

เรียนรู วิถีขององคการยุคใหมจึงควรปรบัไปสูองคการแหงการเรียนรู อีกท้ังองคการของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนของประเทศไทยตางก็มีนโยบายท่ีจะกาวสูการเปนองคการการเรียนรู โดยมีการ
กําหนดพระราชกฤษฎีการะบุในมาตราท่ี 11 ระบุไวตอนหนึ่งวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูเสมอ...” และแนวคิดขององคการการเรียนรูนั้นอยูบนพ้ืนฐาน
แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Watkins and Marsick, 1993) ซ่ึง

กิจกรรมการพัฒนาองคการจะเช่ือมโยงกับการพัฒนาของพนักงาน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของพนักงานและการเปล่ียนแปลงขององคการ โดยผานการสนับสนุนขององคการใหมี

การเรียนรูอยางตอเนื่องตามแนวคิดองคการการเรียนรูของ Senge 1990 (Tyson, 2006)โดยท่ีการ
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พัฒนาองคการเปนการเนนท่ีภาพใหญ และตองสอดคลองกันระหวางโครงสราง กระบวนการ คน 

และวัฒนธรรมในองคการ ซ่ึงการพัฒนาองคการเปนกระบวนการวางแผนระยะยาวไวอยางตอเนื่อง  

โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของพนักงาน โดยมุงเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาว โดยใชการเรียนรูขององคการเปนหนทางนําไปสูการเปล่ียนแปลง  มุงเนนพนักงาน

ท้ังหมดในองคการมากกวาปจเจกบุคคล  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละองคการวาควรใช

เครื่องมือ แนวคิดใด รวมท้ังขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูนําองคการวาจะนําแนวคิดนั้น มาบริหารเพ่ือ

นําพาองคการใหมีผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น และมีประสิทธิผล ในงานวิจัยนี้ใหความหมาย

กิจกรรมการพัฒนาองคการ หมายถึงกิจกรรมท่ีองคการมุงใหเกิดเปล่ียนแปลงในระยะยาว  โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของพนักงาน  โดยกิจกรรมการพัฒนา
องคการ ท่ีองคการนิยมนํามาใช คือกิจกรรมบนแนวคิดขององคการการเรียนรู โดยใชการเรียนรู
เปนหนทางนําไปสูการเปล่ียนแปลง โดยเปดโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายใน
การทํางาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานขอมูล มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือใหพนักงานแลกเปล่ียน
ความรู และมีบรรยากาศท่ีเหมาะกับการทํางานพรอมๆกับการเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาองคการใน
แนวทางท่ีจะสรางความม่ันคงอยางตอเนื่องไดนั้น  ตองใชความรู ความชํานาญท่ีอยูในทรัพยากร
บุคคล และทรัพยสินทางปญญา มาสรางสรรคกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู และความสามารถในการ
แขงขันใหกับองคการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการ จึงจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนใหองคการ   

องคการการเรียนรูเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีครอบคลุมท้ังการเรียนรูของบุคคล 

กลุม และองคการ ท่ีกิจกรรมการเรียนรูจะดําเนินเกิดขึ้นไปพรอมๆกันเพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนขององคการ (Redding, 1997) องคการการเรียนรูนั้นเปนองคการท่ีจะสามารถขยายขีด
ความสามารถของผูคนท้ังองคการอยางตอเนื่อง และความม่ันคงในระยะยาว โดยใหหลักสําคัญของ
การนําไปสูองคการการเรียนรูวาจะตองประกอบไปดวยวินัย 5 ประการ ไดแก ความใฝรูพัฒนาแหง
ตน รูปแบบทางความคิด สรางวิสัยทัศนรวม เรียนเปนทีม และการคิดเชิงระบบ (Senge, 1990) 
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายขององคการการเรียนรูไวมากมายเชน  Marquardt (1996) ไดให
ความเห็นวาเปนองคการท่ีมีพลวัตในการเรียนรูรวมกันของสมาชิก  เพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียน
องคการ มีการแปลงสภาพนํามาความรูมาใชเพ่ือผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นในองคการอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
ยังมีการใหอํานาจผูคนท้ังในและนอกองคการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํางาน รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีมาชวยสรางการเรียนรู และ Decosta (1993) ใหความหมายองคการการเรียนรูวาเปน
องคการท่ีใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแกองคการ ในขณะเดียวก็ใชองคการในการสรางความ
เปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงกลยุทธท่ีตอเนื่องและบูรณาการเขากับการ
ทํางาน และใชการกระจายอํานาจแกคนในองคการเปนตัวกระตุนใหเกิดความรวมมือและการเรียนรู
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กันเปนทีม สงเสริมการสนทนาอยางเปดเผย และเช่ือมโยงการพ่ึงพาระหวางบุคคล องคการ และ
ชุมชนท่ีองคการตั้งอยู และGarvin (1993) นิยามวาองคการการเรียนรูคือทักษะความสามารถของ
องคการในการสราง แสวงหาความรู และถายโอนความรู และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเปน
ผลมาจากความรูใหมๆ และการเขาใจในส่ิงตางๆอยางถองแท สวน Pedler, Burgoyne and Boydell 

(1991) กลาววาองคการการเรียนรูเปนองคการท่ีสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกคน องคการตองมี
การปฏิรูป ปรับปรุงระบบการทํางานอยางตอเนื่อง พรอมท้ังสรางบรรยากาศในการเรียนรูเพ่ือ
กระตุนใหทุกคนเกิดการเรียนรู  ใฝท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง กลาวโดยสรุปไดวาองคการแหงการ
เรียนรูจะมีลักษณะเปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดานตางๆคลายมีชีวิต 
เปนองคการท่ีทํางานผลิตผลงานไปพรอมๆกับเกิดการเรียนรู ส่ังสมความรู และสรางความรูใหมท่ี
ไดจากประสบการณในการทํางาน  เพ่ือเปนการเพิ่มขีดความสามารถอยางตอเนื่อง โดยท่ีทุกคนใน
องคการมีสวนรวมในการคนหาความรู การถายโอนความรู และรวมมือกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

(เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2550) 

หากองคการจะกาวสูการเปนองคการการเรียนรู องคการจําเปนจะตองมีวิธีการ
จัดการความรูภายในองคการใหเปนระบบ เพ่ือสงเสริมใหพนักงานไดมีการเรียนรูไดจริงและ
ตอเนื่อง  การจัดการความรูมีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมใน
หองเรียน เพราะเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการเปนระบบอยางตอเนื่อง องคการจะทําอยางไรให
พนักงานสามารถเขาถึงความรู เกิดการเรียนรู แลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือนพนักงาน และองคการจะ
จัดเก็บความรูเหลานั้นไวกับองคการไดอยางไร ซ่ึงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารขององคการจะมี
วิธีการจัดการความรูท่ีเหมาะสมอยางไร เพ่ือใหองคการเปนองคการการเรียนรูท่ีแทจริง ซ่ึงการท่ี
องคการมีกระบวนการจัดการความรูท่ีดีจะเปนเครื่องมือและแรงขับเคล่ือนในการผลักดันให
องคการเปนองคการการเรียนรู  ซ่ึงไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการจัดการ
ความรู เชน Wiig (1993) นิยามวาการจัดการความรูหมายถึงการสราง การประเมินคาของความรู 
การนําความรูไปใช และการถายทอดความรูเพ่ือใหองคการไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากสินทรัพย
ความรูขององคการ  และ Choo (1998) สรุปวาการจัดการความรู คือการทําความเขาใจกับความรู
(Sense making) การสรางความรู และการตัดสินใจ โดยเนนวาองคประกอบของขาวสารจะถูกเลือก
และนําเขาสูองคการ  O’Dell and Grayson (1998) ใหนิยามวาการจัดการความรูเปนวิธีการได
ความรูท่ีถูกตองเหมาะสม  เพ่ือบุคคลท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีถูกตอง และชวยใหบุคคลไดแลกเปล่ียน
ความรู และใชขอมูลสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงม่ันท่ีปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคการ และวิจารณ พานิช (2548) ไดสรุปกิจกรรมการจัดการความรูวาเปนการดําเนินการอยาง
นอย 6 ประการตอความรู 1)  การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนตองานหรือองคการ 2) การเสาะหา
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ความรูท่ีตองการ 3) การปรับปรุงหรือการสรางความรูบางสวน 4) การประยุกตใชความรูในงาน 5)

การนําประสบการณมาประยุกตและสกัดขุมความรู  และ 6) การจดบันทึกความรู ท้ังนี้การใหคํา
จํากัดความของการจัดการความรูนั้นมีมุมมองไดหลายมุมขึ้นอยูกับประสบการณ ความชํานาญ ภูมิ
หลังและความสนใจ เชนนักสารสนเทศอาจจะมีมุมมองของการจัดการความรูในเรื่องของการ
เขารหัส ถอดรหัสความรู เพ่ือใหงายในการวิเคราะห จัดเก็บ และสะดวกในการเขาถึงเพ่ือนํามาใช 
นักทรัพยากรมนุษยอาจมีมุมมองการจัดการความรูในเรื่องของการสรางปฎิสัมพันธ เพ่ือการ
แลกเปล่ียนความรู สรางความรู ในท่ีนี้ใหคําจํากัดความของการจัดการความรูวาเปนกระบวนการท่ี
เปนวงจรตอเนื่องท่ีบุคคลรวมกันดําเนินการ เพ่ือสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดคุณคามาก
ขึ้น ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสรางความรู  การแลกเปล่ียนความรู เผยแพร
ความรู เพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดไป รวมกับความรูเดิมท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงาน กระบวนการ
จัดการความรูควรจะเกิดขึ้นอยูในลักษณะท่ีอยูเปนคูขนานกับงานปกติหรือโครงสรางหลักของ
องคการ (เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2550) ท้ังนีอ้งคการจะเปนองคการการเรียนรูท่ีแทจริงจะตองให
ความสําคัญกับความตองการท่ีจะเรียนรูของคนเปนสําคัญอันดับแรก  ซ่ึงการท่ีจะพัฒนา
กระบวนการเรียนรูจําเปนท่ีนักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองมีความรู และมีความเขาใจ
วาการเรียนรูนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร เขาใจหลักปฏิบัติ และสามารถตดัสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูท่ีจะปฏิบัติ  และท่ีสําคัญทฤษฎีการเรียนรูจะชวยให
สามารถคาดการณไดวาจะทําอยางไรจึงจะปฏิบัติการไดตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีได
กําหนดไว  ควรจะใชวิธีการเรียนรูอยางไรจึงจะไดผลท่ีดีท่ีสุดหรือเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด และ
เนื่องจากพนักงานในองคการมีความสามารถ  มีประสบการณ  และมีวัตถุประสงคท่ีตองการจะการ
เรียนรูท่ีแตกตางกัน แนวทางการเรียนรูสําหรับพนักงานจะตองเปนเรื่องของสถานการณตางๆไมใช
เนื้อหาวิชา หัวขอการเรียนรูท่ีจะจัดขึ้นสําหรับพนักงานจะตองจัดขึ้นตามความสนใจและความ
ตองการของผูเรียนรู ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูตองมีการจัดขึ้นอยางตั้งใจท่ีมุงใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและตอบสนองวัตถุประสงคของผูเรียน ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดการเรียนรู
ของผูใหญ (Knowles et al.,1998 quoted in Swanson and Holton, 2001) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

องคการแหงการเรียนรูนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหง

การเรียนรูไว เชน 

แนวคิดองคการการเรียนรูของ Senge (1990) ไดนําเสนอความคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ

องคการการเรียนรูวาประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ เพ่ือนําองคการไปสูการเปน

องคการการเรียนรู   
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  1)  ความใฝรูพัฒนาแหงตน (Personal mastery) การเรียนรูของบุคคลแตละคนจะ

เปนจุดเริ่มตนและเปนพ้ืนฐานสําหรับองคการการเรียนรู ซ่ึงบุคคลในองคการจะตองบังคับหรือฝก

ตัวเอง ใหเปนคนท่ีเรียนรูตลอดเวลา ใฝใจพัฒนาตัวเอง ทุกคนจะมีความกระตือรือรนสนใจ และ

ใฝหาท่ีจะเรียนรู ส่ิงใหมอยูเสมอ มีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนมุงสู

จุดมุงหมาย สรางหรือปรับมุมมองของตัวเองอยางตอเนื่อง บนวิสัยทัศนของแตละคน การท่ีบุคคล

ในองคการพยายามสรางพลังปญญาและทักษะในการทํางาน ทําใหสามารถประสบความสําเร็จใน

ภารกิจท่ียากได  ซ่ึงจะเปนตัวกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องขององคการ 

  2)  รูปแบบทางความคิด (Mental model) รูปแบบทางความคิดมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของคนเพราะเปนส่ิงท่ีกําหนดในการรับรู วิธีการคิด รูปแบบทางความคิดของแตละคน

จะแตกตางกันทําใหแตละคนจึงมีมุมมอง มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในเรื่องเดียวกัน รูปแบบทาง

ความคิดทําใหเราเขาใจผูอ่ืน เขาใจความหลากหลายของความคิด เนื่องจากรูปแบบทางความคิดเปน

ส่ิงท่ีเขาไปฝงอยูในจิตใตสํานึกของแตละบุคคล ซ่ึงบุคคลจะตองรูจักวิธีคิด มีวิธีคิดท่ีถูกตองสําหรับ

ใชในสถานการณท่ีตางกัน ท้ังนี้องคการไมควรไปกําหนดการพัฒนารูปแบบทางความคิดของ

บุคคลในองคการ ควรปลอยใหมีการพัฒนารูปแบบเองโดยขึ้นอยูกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น เพราะ

องคการไมตองการใหทุกคนมีความคิดเห็นพองในแนวเดียวกันท้ังองคการ แตตองการใหเกิด

แนวคิดท่ีหลากหลายของแตละบุคคล  

   3)  การมีวิสัยทัศนรวม (Share vision) เปนการท่ีบุคคลในองคการกําหนด

วิสัยทัศนขององคการรวมกัน ทําใหเกิดการรวมใจเปนหนึ่งเดียว ท่ีทําใหสมาชิกขององคการทํางาน

ในลักษณะท่ีทุมเทใจใหกับองคการ  เนื่องจากวิสัยทัศนรวมนั้นเปนขอตกลงรวมกัน เปนท่ียอมรับ

รวมกันของสมาชิกในองคการ ไมใชขอตกลงท่ีกําหนดโดยผูมีอํานาจ เปนขอตกลงรวมกันท่ีผาน

กระบวนการมีสวนรวมจนทุกคนในองคการเห็นพองตองกัน วิสัยทัศนรวมท่ีสรางขึ้นโดยผาน

กระบวนการระดมความคิดเห็น ระดมวิสัยทัศนสวนตนจะทําใหทุกคนเกิดความรูสึกเปนเจาของ

รวมกัน เกิดความผูกพันตอองคการ การท่ีสมาชิกทุกคนในองคการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันทําให

ทุกคนสรางภาพอนาคตรวมกัน มองเห็น และเขาใจเปาหมายอันเดียวกันในการทํางาน เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน    

  4)  เรียนรูเปนทีม (Team learning) การเรียนรูเปนทีมเปนการเรียนรูในลักษณะท่ี

ใชการแลกเปล่ียนเรียนรู จากประสบการณของแตละบุคคลในองคการ เปนการสรางบทเรียน

รวมกันของสมาชิกในทีม/กลุม ผานกิจกรรมการอภิปรายสนทนา การเรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรู

จากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง โดยอาศัยความรูความคิด ประสบการณของสมาชิกในกลุม มา
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน มีการถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือหาขอสรุปของความคิดเห็น 

ความรูตอเรื่องหนึ่งๆรวมกัน เพ่ือพัฒนาความรูใหมของตนเองและกลุมงานใหเกิดขึ้น   

5)  การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) การคิดอยางเปนระบบเปนการคิดท่ีมี

ลักษณะเขาใจเรื่องราวหรือส่ิงตางๆเปนภาพรวม รับรูถึงความสัมพันธ เช่ือมโยงของส่ิงหนึ่งกับส่ิง

หนึ่ง มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของระบบ เปนลักษณะของการคิดเชิงสังเคราะห

มากกวาวิเคราะหแยกแยะ ท้ังความสัมพันธเชิงลึกในลักษณะความสัมพันธท่ีซับซอนมากกวาท่ีจะ

คิดความสัมพันธแยกออกเปนเฉพาะเรื่องเปนจุด การคิดท่ีเปนระบบจะทําใหบุคคลสามารถเขาใจ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของส่ิงท่ีตนเองไดกระทํา เขาใจปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานของ

ตนเองไดชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือใหบุคคลสามารถสรางความเปล่ียนแปลงตอองคการไดอยางเปนระบบ  

แนวคิดองคการการเรียนรูของ Marquardt (1996) ไดเสนอแนวคิดวาองคการจะไดเปรียบ

ในการแขงขัน และพัฒนาอยางย่ังยืนไดในสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงนั้น องคการจะตองมีการ

พัฒนาไปสูองคการการเรียนรู โดยประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 5 องคประกอบคือ 1) การ

เรียนรู 2)  องคการ 3) การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล 4)ความรู และ 5) เทคโนโลยี 

1) การเรียนรู (Learning) องคการจะตองสงเสริมใหเกิดพลวัตการเรียนรูท่ัวท้ัง 

องคการ (Learning Dynamics) ซ่ึงเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีสุด โดยพลวัตการเรียนรูนั้น

ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ประการ องคประกอบท่ี 1 ระดับการเรียนรู (Level) ซ่ึงแบงเปน

ระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับองคการ องคประกอบท่ี 2 รูปแบบการเรียนรู (Types) แบงไดเปน 4 

วิธีการเรียนรูคือ 1)  การเรียนรูจากการปรับเปล่ียนการประยุกต (Adaptive learning) 2)  การเรียนรู

จากการคาดการณ (Anticipatory learning) 3)  การเรียนรูจากส่ิงท่ีผานมา (Dutero learning) 4)  การ

เรียนรูท่ีไดจากการปฏิบัติ (Action learning) และองคประกอบท่ี 3 ทักษะในการเรียนรู (Skills) 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ 1)  ความใฝรูแหงตน 2)  รูปแบบทางความคิด 3)  การมีวิสัยทัศน

รวมกัน 4)  การเรียนรูรวมกันเปนทีม 5)  การคิดอยางเปนระบบ  6)  การสนทนาแบบมีแบบแผน  

2)  องคการ (Organization) การปรับเปล่ียนขององคการในทัศนะของ Marquardt 

นั้นการสรางองคการการเรียนรู ผูบริหารระดับสูงขององคการจะตองใหการสนับสนุนและสงเสริม

เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคการ ซ่ึงโครงสรางสายการบังคับบัญชาตองส้ันลงไม

ซับซอน เปดโอกาสใหพนักงานมีการแลกเปล่ียนประสบการณ ทํางานรวมกันขามสายงานได โดย

ท่ีพนักงานมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน โดยมีกิจกรรมใหทุกคนท่ีเกี่ยวของในองคการไดมาระดม

วิสัยทัศนของตนเอง และหาจุดรวมเพ่ือสรางวิสัยทัศนรวมกันเพ่ือใหทุกคนรูสึกถึงความเปนเจาของ

ของเปาหมาย วิสัยทัศนขององคการท่ีกําหนดขึ้น โดยท่ีองคการตองเปดโอกาสใหพนักงานมีอิสระ

ทางความคิด ท้ังนี้องคการตองมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมใหเปนวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดการ
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เรียนรู และปรับคานิยม ความเช่ือ แบบแผนท่ีใหความสําคัญตอการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ โดยอาจจะ

มีการปรับกลยุทธวิธีการออกแบบการทํางานกับการเรียนรูใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายขององคการ   

3)  สมาชิกองคการ (People ) องคการจะตองการเพ่ิมอํานาจใหแกบุคคล โดยท่ี

ผูบริหารทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียง ผูสอนแนะ และมีการทํางานรวมกับการปฏิบัติงานเปนทีม องคการ

ตองเปดโอกาสใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดมีกิจกรรมการเรียนรูและการแกปญหารวมกัน มีการ

แลกเปล่ียนขอมูล ระหวางผูบริหาร พนักงาน ลูกคา คูแขงทางธุรกิจ หุนสวน/พันธมิตร ชุมชน และ

สรางเปนเครือขายเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกองคการทุกคนเปนไปอยางตอเนื่อง 

4)  ความรู (Knowledge) ความรูเปนทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับองคการมากกวา

ทรัพยากรอ่ืนๆท่ีจับตองได เชนการเงิน  การตลาด  เทคโนโลยี เปนตน ดังนั้นองคการจึงตองมี

กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge management) กับความรูของพนักงานในองคการ 

กระบวนการจัดการความรูนั้นประกอบไปดวยการแสวงหาความรู (Acquired) การสรางความรู

(Created) การถายโอนความรู และการใชความรู (Transferred and utilization) และการจัดเก็บ

ความรู (Storages)  

5)  เทคโนโลย ี(Technology) องคการจะตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูของสมาชิกในองคการ เชนหองประชุมฝกอบรมคอมพิวเตอร ส่ือ  วีดิ ทัศน 

อุปกรณเสริมการเรียนรูและมีการจัดอบรมใหพนักงานสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหพนักงานสามารถหาขอมูลสารสนเทศ และ

ความรูได ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เพ่ิมความสามารถในการติดตอส่ือสาร การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหพนักงานนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2.6  สรุปแนวคิดการพัฒนาองคการในบริบทของแนวคิดองคการการเรียนรู  

 

นักวิชาการ แนวคิด คําจํากัดความ 

Senge (1990) 

 

 

 

 

- ความใฝรูพัฒนาแหงตน  

- แบบจําลองความคิด  

- สรางวิสัยทัศนรวม   

- เรียนเปนทีม   

- การคิดเชิงระบบ   

อ ง ค ก า ร ส า ม า ร ถ ข ย า ย ขี ด

ความสามารถขององคการเพ่ือการ

แขงขันท่ียั่งยื่น ผานการเรียนรูดวย

การสงเสริมใหพนักงานทุกคนได

พัฒนาตนเองและใชศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มท่ี 

Marquardt 

(1996) 

 

 

 

 

-    การเรียนรู  

- องคการ  

- สมาชิกองคการ 

- ความรู   

- เทคโนโลยี  

องคการท่ีมีการเรียนรู สะสมความรู 

จั ด ก า ร  แ ล ะ ใ ช ค ว า ม รู  โ ด ย มี

เทค โนโ ลยี เ ป น ตั วช ว ย ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพเพ่ือความสําเร็จของ

องคการ  

Watkin and 

Marsick (1996) 

- การสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

- สนับสนุนใหมีการสนทนา สอบถามขอ

สงสัย  

- สงเสริมใหเกิดความรวมมือและเรียนรูเปน

ทีม  

- สรางระบบการคนหาและการแลกเปลี่ยน

การเรียนรู  

- ใหอิสระแตละบุคคลในการแสดงวิสัยทัศน  

- สรางความเชื่อมโยงระหวางองคการกับ

สังคมและสิ่งแวดลอม  

- หาผูนําท่ีเปนตนแบบท่ีสนับสนุนการ

เรียนรู  

องคการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถตอบสนองความทาทายและ

การเปลี่ยนแปลง โดยผานการเรียนรู

ของบุคคล และองคการสนับสนุนให

เกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดย

ความรวมมือของพนักงานทุกคน

เพ่ือใหองคการเกิดการปรับเปลี่ยน 

 

 

แนวทางท่ีจะนําพาองคการเปนองคการการเรียนรู ท่ีแทจริงเม่ือพิจารณาความหมาย 
องคประกอบขององคการการเรียนรูท่ีระบุวาองคการการเรียนรูเปนองคการท่ีเปนองคการท่ีมุงขยาย
ขีดความสามารถของคนในองคการอยางตอเนื่อง  ดวยการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนา



  

64 

ตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี เปนองคการท่ีทํางานผลิตผลงานไปพรอม ๆ กับเกิด
การเรียนรู  ส่ังสมความรู  สรางความรูใหมท่ีไดจากประสบการณในการทํางานนั้น และพนักงานใน
องคการสวนใหญอยูในวัยผูใหญและมีประสบการณทํางาน ดังนั้นการท่ีองคการจะเปนองคการการ
เรียนรูท่ีแทจริงควรพิจารณาอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญและทฤษฎีสรางสรรคความรู 
ซ่ึงท้ังสองทฤษฎีนี้มีคุณลักษณะรวมกัน คือเนนผูเรียน และใชปญหาจากสภาพแวดลอมจริงท่ี
เกิดขึน้เปนศูนยกลางของการเรียนรู ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมของการเรียนรูจากเดิมท่ีเนนการบรรยาย
ตามหลักสูตร มาเปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับปญหาตามสถานการณหรือตามความตองการของ
ผูท่ีจะเรียนรู  ซ่ึงตามทฤษฎีนั้นเช่ือวาการเรียนรูท่ีดี ผูท่ีจะเรียนรูจะตองมีสวนรวมในลักษณะที่
ตื่นตัว นั่นคือการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้นจะตองจัดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมกระบวนการคิด วิเคราะหและอภิปรายในเครือขาย เปรียบเสมือนเปนเช้ือเพลิงท่ีนําไปสู
กระบวนการเรียนรูอยางแทจริง เพราะการเรียนรูท่ีจะทําใหเกิดความรูมากท่ีสุดจะเกิดขึ้นเม่ือผูเขา
เรียนรูมีสวนรวมในการสรางความรูท่ีตนชอบและสนใจ และท่ีมีความหมายตองานของตนเองใน
ปจจุบัน มีกระบวนการจัดการความรูท่ีดีเพ่ือเปนเครื่องมือใหสามารถเขาถึงความรู แลกเปล่ียน
ความรูกับเพ่ือนพนักงาน และจัดเก็บความรูเหลานั้นไวกับองคการ ซ่ึงจะเปนการกาวสูองคการการ
เรยีนรูท่ีแทจริง (เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2550) การพัฒนาองคการเกิดขึ้นไดจากความรวมมือของ

สมาชิกทุกคนในองคการ ซ่ึงสมาชิกนั้นเปรียบเสมือนเปนตัวแทนสรางความเปล่ียนแปลงใหกับ

องคการ โดยท่ีสมาชิกในองคการจะมีพฤติกรรมท่ีสามารถแกไขปญหา สรางนวตักรรม ส่ิงแวดลอม 

และเทคโนโลย ี(Gilley and Maycunich, 2000a) 

ท้ังนี้แนวคิดในการพัฒนาองคการใหเปนองคการการเรียนรูตามแนวคิดของ Senge (1990) 

นั้นจะใหความสําคัญในการพัฒนาองคการโดยเริ่มตนท่ีตัวของบุคคลมากกวาท่ีมุงใหความสําคัญ

กับเทคโนโลยีหรือส่ิงแวดลอม โดยการเริ่มตนของการเรียนรูนั้นจะตองมาจากความตองการ ความ

กระตือรือรน ใฝรูของพนักงานเอง ฝกฝนใหพนักงานไดมีวิธีคิด กลาแสดงออกทางความคิด และ

พรอมเรียนรูจากการทํางานเปนทีม และในสวนของ Marquardt (1996) ยังคงใหความสําคัญอยูท่ีตัว

บุคคล และใหความสําคัญกับบริบทตางท่ีอยูรอบตัวบุคคลเชน วัฒนธรรมองคการ โครงสราง

องคการโดยมีการนําเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู จัดเก็บ คนควาหาความรู 

เชนเดียวกับแนวคิดของ Watkin and Marsick (1996) ท่ีใหความอิสระกับพนักงานในการเรียนรู 

และสงเสริมการเรียนรูเปนทีม เช่ือมโยงความรูเขากับส่ิงแวดลอมและสังคม โดยมีผูนําองคการเปน

ผูสนับสนุน 

ในป 2002 Gilley, Eggland and Maycunich (2002) ไดปรับปรุงเพ่ิมเติมกิจกรรมของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจาก 3 กิจกรรมเปนท้ังหมด 4 กิจกรรมโดยไดเพ่ิมกิจกรรมการบริหารผลการ
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ปฏิบัติงาน (Performance management) ดังภาพท่ี 2.13 ซ่ึงกิจกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้น

เปนภาพระบบใหญของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยจุดเนนอยูท่ีองคกร แตมุงวัดผลในระยะส้ัน 

ซ่ึงจะแตกตางกับการพัฒนาองคกรตรงท่ีมุงวัดผลในระยะยาว วิธีท่ีใชในการปรับปรุงผลปฏิบัติงาน

ขององคกร คือการฝกอบรม พัฒนาใหพนักงานมีทักษะ ความสามารถเพ่ือท่ีจะพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน และอีกแนวทางหน่ึงคือการคิดหาวิธีการใหมท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยผาน

ทางการใชประโยชนจากการทํางานท่ีไดจากการแกปญหาและทํางานเปนทีม ซ่ึงก็สอดคลองกับ
แนวคิดของ Mondy (2008) ท่ีเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ท่ีไมใชมีเฉพาะแคการฝกอบรมและการพัฒนาเทานั้น แตประกอบไปดวยการ
วางแผนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการพัฒนา และกิจกรรมการประเมินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 

ภาพที่ 2.13  กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:  Gilley, Eggland and Maycunich, 2002. 

 

บทบาทและกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD roles and practice) แบง

ออกเปน 3 กลุม ประกอบไปดวย 1)  บทบาทของการสอน ออกแบบการสอน และการเปนวิศวกร

ดานผลการปฏิบัติงาน  2)  บทบาทของท่ีปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 3)  บทบาทของ

ผูนําดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1)  บทบาทของการสอน ออกแบบการสอน และการเปนวิศวกรดานผลการ

ปฏิบัติงาน หนวยงานจํานวนมากท่ีพัฒนาองคการไปพรอมๆกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงงาน

การบริหารผล

การปฏิบัติงาน 

การพัฒนา

องคการ 

การพัฒนา

อาชีพ 

การพัฒนา

ปจเจกบุคคล 

จุดสนใจ 
องคการ บุคคล 

ระยะยาว 

ระยะส้ัน 

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย 
ผลลัพธ 
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ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําในลักษณะท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก ออกแบบ พัฒนา

วิธีการพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสม วางแผนกําหนดนโยบาย สรางมาตรฐานของการประเมินผล

งาน และเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  

2)  บทบาทของท่ีปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนบทบาทหนึ่งท่ีมีความ

ซับซอนและเปนบทบาทท่ียากท่ีสุด โดยจะตองเปนผูเช่ียวชาญในการนําเสนอ หรือนําเอาเทคนิคท่ี

จะอํานวยความสะดวกในการแกปญหา เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงของผลการปฏิบัติงาน งานของ

ท่ีปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจจะมาจากภายใน หรือภายนอกองคกรก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ

ปจจัยในการกําหนดการเลือกท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม   

3)  บทบาทของผูนําดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูนําดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะ 

ความสามารถ เขาใจหนาท่ีของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะมีผลทําใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประสบความสําเร็จ ผูนําจึงเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทความสําคัญ และเปนผูท่ีผลักดัน สนับสนุนงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึง Kearns (2003) ไดกลาวถึงทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคลท่ี
สําคัญสําหรับในการพัฒนากลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยวาตองเปนบุคคลท่ีมีความเขาใจใน
ธุรกิจ และเปนบุคคลท่ีไดรับความนาเช่ือถือ มีความรูอยางลึกซ้ึง มีความสามารถในการปรับเปล่ียน
ทัศนคติของพนักงาน มีความสามารถในการโนมนาว ทักษะในการชักจูง และมีความคิดท่ีทันสมัย
เกี่ยวกับสถานการณของการบริหารทรัพยากรมนุษย พรอมท้ังมีความชํานาญในการออกแบบองคการ 
และมีช้ันเชิงทางการเมือง 

การยกระดับและการสรางความนาเช่ือถือของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ความสําคัญ สอดคลองกับโครงสราง และกลยุทธขององคการนั้นสามารถทําไดโดยพิจารณาจาก 2 

วิธีการ ซ่ึงวิธีการท่ี 1 โดยการเปนหุนสวนกําหนดกลยุทธธุรกิจ และวิธีการท่ี 2 เปนการกําหนด
สถานภาพ หรือฐานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  ซ่ึงวิธีการท่ี 1 การเปนหุนสวน
กําหนดกลยุทธธุรกิจคือ กระบวนการท่ีจะเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธขององคการโดยมี
วิธีการ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1)  การสรางบริการใหลูกคาพึงพอใจ 2)  การเขาไปตรวจสอบการมีสวนรวม 
และบริการใหคําท่ีปรึกษา 3) พัฒนาและสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ 4) การใหความ
ชวยเหลือพัฒนาการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจขององคการ  และ 5) ระบุภาวะความตองการท่ี
ตองเผชิญกับลูกคาแลวก็ตอบสนองใหไดตามนั้น และในสวนของวิธีการท่ี 2 การกําหนดสถานภาพ 
หรือฐานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ คือการท่ีตองกําหนดพันธกิจ กลยุทธของ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสอดคลอง สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจ กลยุทธของ
องคการ ซ่ึงนกัพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนท่ีจะตองสรางภาพลักษณ และความนาเช่ือถือของงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดขึ้นในองคการ (Gilley, Eggland and Maycunich, 2002) 
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ตารางท่ี 2.7  สรุปแนวคิดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

กิจกรรมการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

Nadler 

(1984) 

Gilley 

and 

Eggland 

(1989) 

Pace 

Smith 

and 

Mills 

(1991) 

Swanson 

andHolto

n (2001) 

Gilley, 

Eggland 

and 

Maycunich 

(2002) 

Werner 

and 

DeSirnone 

(2006 ) 

Mondy 

(2008) 
Noe 

(2008)   

การฝกอบรม
(Training)           

การศึกษา
(Education)         

การพัฒนา
(Development) 

        

การพัฒนา
อาชีพ(Career 

Development)    
        

การพัฒนา
องคการ
(Organization 

Development) 

        

การบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
(Performance 

Management) 

        

 

จากตารางท่ี 2.7 สรุปทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะพบวา

กิจกรรมหลักๆของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีนักวิชาการเห็นพองตองกันประกอบไปดวย

กิจกรรม 5กิจกรรมหลักคือกิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม

การพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ  

 

2.3.4  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทําใหพนักงานมีความรู ความสามารถ 

ทักษะท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือสงผลทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้น (Arthur et al., 2003) และ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีอิทธิพลตอองคการ ท้ังในดานการปรับเปล่ียนกระบวนการ

ทํางาน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และทัศนคติของพนักงาน ผลประโยชนทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นท้ัง
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ขององคการและบุคคล (Jacobs, 1990) ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคท่ีจะ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคการใหดีขึ้นผานกระบวนการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น กระบวนการทํางาน

ท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน และกิจกรรมการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผาน

กิจกรรมการจัดสรรคนใหเหมาะสมกับงาน (Person – Job fit) เพ่ือใหพนักงานมีความตั้งใจ มีความ

พึงพอใจในงาน และเพ่ือใหองคการสามารถดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานไวกับองคการได ดังนั้น

กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพจะทําใหพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีอยู

หลากหลายในองคการกับโครงสรางของงานในองคการเกิดความสัมพันธท่ีเหมาะสมกัน (Fornes et 

al., 2006) ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความเช่ือมโยงกับผลผลิตตางๆตามภารกิจของ

องคการ และผลการปฏิบัติงานท้ังผลการปฏิบัติงานในระดับองคการ ระดับกระบวนการทํางาน 

ระดับกลุม และระดับบุคคล (Swanson and Holton, 2001) ซ่ึง อรุณ รักธรรม อางใน สุจิตรา 

ธนานันท (2550) ระบุวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีเปาหมายท้ังเปาหมายในระดับองคการ 

และเปาหมายระดับบุคคล อธิบายไดดังนี ้

  1)  เปาหมายขององคการ เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับ

องคการ  มีจดุ มุงหมายเพ่ือสอนแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด และพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลงาน

สูงสุด  ลดความส้ินเปลือง รวมถึงการจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  อีกท้ังยังชวยในการพัฒนา

ฝมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และเพ่ือความกาวหนาของงานและการขยายตัวขององคการ 

  2)  เปาหมายของบุคคล ไดแกความกาวหนาในอาชีพ มีการเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหนง 

เพ่ือเรียนรูงาน  และลดความเส่ียงอันตรายในการปฏิบัติงาน สงเสริมและสรางขวัญในการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือเขาใจในนโยบายและความมุงหมายขององคการท่ีจะปฏิบัติงานใหดีขึ้น  เพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

ผลการศึกษาของ Brooks and Nafukho (2006) เรื่องอิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ทุนทางสังคม (Social capital) และสติปญญาทางอารมณ (Emotional intelligence) ท่ีมีผลตอผลผลิต
ขององคการ (Organizational productivity) เปนการศึกษาความสัมพันธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเปนการศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทฤษฎีจิตวิทยา
และแนวคิดการคิดเชิงระบบ (Systems thinking models) ซ่ึงผลผลิตขององคการพิจารณาจากมิติ
ของความสามารถในแขงขัน และการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต โดยวัดจากผลลัพธท่ีเพ่ิมขึ้นตอการทํางาน
ตอคนหนึ่งคน คือพิจารณาจากการจางงาน แรงงาน และทุน ผลการศึกษาท่ีไดพบวาการบูรณาการ
ระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทุนทางสังคม และสติปญญาทางอารมณ มีความสัมพันธกับ
ผลผลิตขององคการภายใตส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกดังภาพท่ี 2.14 
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ภาพที่ 2.14  การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทุนทางสังคม สติปญญาทางอารมณ  
                  และผลผลิตขององคการ 
แหลงที่มา:  Brooks and Nafukho, 2006. 

 

ในการศึกษาของ Brooks and Nafukho (2006) ไดนิยามกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนกิจกรรม หรือกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางศักยภาพสําหรับบุคคล ทีมงาน ใหเกิดการ
พัฒนาความรูในการทํางานของผูปฏิบัติงานท่ีอยูในวัยผูใหญ เกิดความเช่ียวชาญ ความพึงพอใจ 
เพ่ือใหสามารถสรางผลิตผล ผลประโยชนใหกับองคการ ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ประกอบไปดวยกิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคล กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนา
องคการ ในสวนของกิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคลจะมุงสนใจไปท่ีการฝกอบรมและการพัฒนา
ตลอดชีวิต ซ่ึงการใหนิยามกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม
ของนักวิชาการตางๆ 

ทุนทางสังคม (Social capital) เปนทรัพยสินขององคการท่ีจับตองไมได มีคุณคาในทาง
เศรษฐศาสตรเชนเดียวกับทรัพยสินท่ีจับตองได เชนอาคาร ท่ีดิน เครื่องจักร ซ่ึงทุนทางสังคมนั้นจะ
สามารถกอใหเกิดการพัฒนาองคการ การเจริญเติบโตขององคการเชนเดียวกับทรัพยสินจับตองได 
ทุนทางสังคมประกอบไปดวย ทุนมนุษย ทุนทางความสัมพันธ กลุมลูกคา ทุนทางปญญา เปนตน
(Brooks and Nafukho, 2006) ซ่ึงทุนมนุษยปรากฏครั้งแรกในบทความปค.ศ. 1971 ช่ือบทความ 
Investment in Human Capital โดย Schultz ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล ตีพิมพในวารสาร

สิ่งแวดลอมภายนอก 

กิจการรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(HRD Processes) 

• การฝกอบรมและการพัฒนา 
• การพัฒนาอาชีพ 
• การพัฒนาองคการ 
 

สติปญญาทางอารมณ 
(Emotional Intelligence) 

ผลผลิตขององคการ 
• ความสามารถในการแขงขัน 
• ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

ทุนทางสังคม 
(Social Capital) 

สิ่งแวดลอมภายใน 
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วิจารณช่ือ American Economic Review ซ่ึง Schultz (1971) ระบุวาการลงทุนทางตรงของทุนมนุษย
นั้นคือ การศึกษา สุขภาพ และการยายถ่ินภายใน ซ่ึงการพัฒนาทักษะและความรูจะเปนการเพ่ิม
คุณภาพของมนุษย ท้ังนี้ทฤษฎีทุนมนุษยในมุมมองทางเศรษฐศาสตรจะเปนการวิเคราะหความ
คุมคาของการลงทุนกับมนุษยในเรื่องของการฝกอบรมพัฒนา เปนการศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางความรูพนักงานกับผลผลิต ผลท่ีไดพบวาระดับของการศึกษา และประสบการณทํางานของ
พนักงานมีผลทําใหผลการผลิตและรายไดขององคการเพ่ิมขึ้น และ Pickett (2005) ไดอธิบายวาผล
ประกอบการขององคการเกิดจากปจจัยท่ีประกอบไปดวย 2 สวนดวยกันคือสวนท่ีเปนการเงินการ
คลัง และสวนท่ีไมใชการเงินการคลัง ซ่ึงสวนท่ีไมใชการเงินการคลังเรียกวาทุนมนุษย ซ่ึงวิธีการ
จัดการทุนมนุษยจะตองประกอบไปดวย 1) การปฏิบัติอยางมีภาวะผูนํา 2) สัญญาจางของพนักงาน 
3) การใชความรู 4) กระบวนการทํางานท่ีเกิดประสิทธิผล และ5) ความสามารถในการเรียนรู 

สติปญญาทางอารมณ (Emotional intelligence) คือความสามารถในการยอมรับ รับรู 
ความรูสึกของตัวเองและส่ิงรอบขาง สรางแรงกระตุนจูงใจในการจัดการทางดานอารมณ ซ่ึง
สติปญญาทางอารมณประกอบไปดวย 1)  การตระหนักรับรูดวยตัวเอง (Self-awareness) คือการ
รับรูถึงการตัดสินใจในช่ัวขณะหนึ่งช่ัวระยะเวลาหน่ึง และนําไปสูการตัดสินใจท่ีจะกระทํา ซ่ึงเปน
เรื่องของความเช่ือม่ันในตนเอง ซ่ึงสมรรถนะดานนี้สามารถวัดไดจาก การรับรูอารมณของตัวเอง 
การประเมินความถูกตองดวยตัวเอง ความม่ันใจในตนเอง 2)  การจัดการตนเอง (Self-management) 

คือ เปนเรื่องของความม่ันคงทางอารมณ ความสามารถในการปกปดอารมณความทุกข ซ่ึงกอใหเกิด
ความคิดริเริ่ม บากบ่ันอุตสาหะ ความมีสํานึกสติ ซ่ึงสมรรถนะดานนี้วัดไดจากการควบคุมตัวเอง 
ความมีสํานึกมีสติ การปรับตัวเขาสภาพแวดลอม การคิดริเริ่มสรางสรรค  3)  การสํานึกถึงสังคม
(Social - awareness) คือเปรียบเสมือนวาเปนเคร่ืองวัดการรับรูทางสังคม เปนความรูท่ีสึกท่ีตองการ
มองไปขางหนา โดยพิจารณาตามความสําคัญ มีมิตรสัมพันธกับผูคนท่ีหลากหลาย ซ่ึงสมรรถนะ
ดานนี้วัดไดจาก ความรูสึกรวม การสํานึกถึงองคการ การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม 4)  ทักษะ
ทางสังคม (Social skills) คือเปนอารมณท่ีม่ันคงในการสรางความสัมพันธท่ีดีในสถานการณสังคม
ท่ีถูกตอง มีทักษะในการชักจูงโนมนาว เจรจาตอรอง ซ่ึงสมรรถนะดานนี้วัดไดจาก ภาวะผูนํา 
อํานาจโนมนาวดานการส่ือสาร ความสามารถในการจัดการความขัดแยง สรางพันธะผูกพัน ทํางาน
เปนทีม (Watkin, 2000) ท้ังนีส้ติปญญาทางอารมณจะเปนตัวช้ีวัดท่ีบงบอกถึงศักยภาพในการสราง
ผลิตภาพท่ีแตกตางกัน ซ่ึง Goleman et al. (2002) ไดอธิบายถึงผลกระทบของสติปญญาทางอารมณ
ท่ีมีตอบรรยากาศขององคการ วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน ผลท่ีไดทําใหเขาใจวาสติปญญา
ทางอารมณนั้นมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และจากผลการศึกษาของ Martin et al. (1999) 

เปนการศึกษากรณีศึกษาโดยเก็บขอมูลจากบริษัทท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสกอตแลนด ผลท่ีไดพบวา
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กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต และการรับรูของพนักงานเรื่องเสนทางอาชีพ และความยุติธรรม มี
ความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของตลาด และความสามารถของพนักงาน โดยมีปจจัยสําคัญท่ี
เกี่ยวของดวยคือการพัฒนาทุนทางสังคม ซ่ึงประกอบไปดวยความเขาใจถึงความตองการทาง
อารมณของพนักงานในองคการ ดังนั้นการท่ีเขาใจสติปญญาทางอารมณของพนักงานจะมีสวนชวย
ในการสรางส่ิงแวดลอมขององคการ และการพัฒนาทุนทางสังคมซ่ึงเปนทุนท่ีจับตองไมไดใน
องคการ เชนสติปญญาของพนักงาน ทัศนคติ  ทักษะ ความสามารถใหเพ่ิมขึ้นสามารถทําไดโดย
ผานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตส่ิงแวดลอมภายใน และภายนอกขององคการ 

จากการแนวคิดทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจะพบวากิจกรรมหลักๆของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวย

กิจกรรม 5กิจกรรมหลักคือกิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม

การพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ ซ่ึงนอกจากนั้นแลว Swanson and Holton (2001) 

และ Delahaye (2005) ยังไดกลาววาระบบขององคการ และสภาพแวดลอมตางๆขององคการท่ีมี

อิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตยังไมมีผลการศึกษาในเชิงประจักษท่ีมากพอที่ระบุถึง

ความสัมพันธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับพฤติกรรมของผูนํา และวัฒนธรรมการทํางานใน

องคการดวย เปนเหตุทําใหผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

2.4  พฤติกรรมผูนํา 

 

พนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมีคุณคาสําหรับองคการ ความสําเร็จขององคการเกิดขึ้น

ไดจากการพัฒนาใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีสรางสรรค สรางความรูท่ีมีคุณคา 

ใหเกิดประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นกับองคการ อยางไรก็ตามถึงแมพนักงานจะมีความรูความสามารถ มี

ประสบการณ การศึกษา เพ่ือสรางผลการปฏิบัติงานใหเพ่ิมขึ้น แตท้ังหมดนั้นก็ยังขึ้นอยูกับ

พฤติกรรมผูนําและส่ิงแวดลอม บรรยากาศในการทํางาน (Chang and Lee, 2007) ท้ังนี้การศึกษา

เรื่องพฤติกรรมผูนําไดเริ่มมีการศึกษามายาวนานโดยในชวงแรกของการศึกษานั้น นักวิชาการ

มุงเนนความสนใจไปท่ีคุณลักษณะ บุคลิกภาพสวนตัวของบุคคล โดยเปนการศึกษาในแงของ

สภาพแวดลอมคงท่ี โดยไมไดนําปจจัยดานสภาพแวดลอมมาเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษาเรื่องของ

ผูนํา  ตอมานักวิชาการคิดวาการศึกษาเรื่องผูนําโดยมุงสนใจไปท่ีคุณลักษณะ และบุคลิกภาพของ

ผูนําท่ีควรจะเปน หรือควรจะปฏิบัติอยางเดียวนั้น ไมสามารถท่ีจะอธิบายเรื่องของผูนําได เนื่องจาก

ไมมีคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง  หรือบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งของผูนํา ท่ีสามารถจะ
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กอใหเกิดเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพได ดังนั้นนักวิชาการจึงทําการศึกษาภาวะผูนําโดยนําปจจัย

สภาพแวดลอมตางๆมาเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษาเรื่องของผูนํา เนื่องจากสภาพแวดลอมมีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ภาวะการแขงขันท่ีมี

แนวโนมรุนแรงขึ้น จึงจําเปนตองมีภาวะผูนําท่ีมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงนั้นดวย 

เหตุนี้แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับผูนําจึงเปล่ียนจากท่ีมุงสนใจเฉพาะคุณลักษณะ บุคลิกภาพสวนตัว

แลว นักวิชาการจึงใหความสนใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางผูนํา กับสภาพแวดลอมอีกดวย ท้ังนี้ 

Heilbrun (1994) ไดจัดแบงกลุมทฤษฎีภาวะผูนําเพ่ือใชสําหรับการอภิปรายพฤติกรรมผูนําโดย

แบงเปน 4 ขั้นวิวัฒนาการของทฤษฎี คือขั้นแรกเปนทฤษฎีท่ีศึกษาอธิบาย และใหคําจํากัดความของ

ลักษณะผูนํา (ทฤษฎีลักษณะผูนํา) ขั้นตอมาทฤษฎีผูนําไดพัฒนาการเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมท่ี

ผูนําควรจะปฏิบัติ (ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา) และตอมาเปนการศึกษาโดยมุงสนใจความสัมพันธ

ระหวางผูนํา กับส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวของผูนํา (ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณ) และปจจุบัน

ทฤษฎีผูนําท่ีไดรับความสนใจเปนการศึกษาระหวางพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง กับ

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน ซ่ึง Lussier and Achua (2004) สรุปวาผูนําเปนกระบวนการอิทธิพล

ระหวางผูนําและผูตามในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงผูนําจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในองคการได และองคประกอบของผูนําประกอบไปดวย 5 องคประกอบ ดังภาพท่ี 

2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.15  องคประกอบของผูนํา 

แหลงท่ีมา: Lussier and Achua, 2004. 

 

ผูนํา 

(Leadership) 

ผูนํา-ผูตาม 

(Leaders-Followers) 

อิทธิพล 

(Influence) 

วัตถุประสงคขององคการ 

(Organizational objectives) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Change) 

สมาชิกองคการ 

(People) 



  

73 

จากภาพที่ 2.15 สามารถอธิบายองคประกอบของผูนําไดวา ผูนําจะเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอ

ผูอ่ืนทําใหเกิดภาวะท่ีมีผูนําและผูตาม ซ่ึงผูนําจะสรางอิทธิพล ซ่ึงประกอบไปดวยอํานาจ การเมือง 

และการเจรจาตอรอง โดยผูนํามีเปาหมายท่ีจะพยายามจูงใจ  สรางแรงผลักดันใหผูตาม หรือ

พนักงานในองคการทํางานใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ท้ังนี้ผูนําตองกลาท่ีจะสรางความ

เปล่ียนแปลง ไมยึดติดกับแนวทางวิธีการทํางานแบบเดิม เพ่ือใหองคการอยูรอดพรอมท้ังนําพา

สมาชิกในองคการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

2.4.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนํา 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผูนําไดถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทําใหมีแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของกับผูนํา เชนทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait theories) ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา (Behavioral 

theories) ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณ (Contingency theories) และทฤษฎีผูนําสรางความ

เปล่ียนแปลง (Transformational leadership theories) 

2.4.1.1  ทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait Theories)  

  ในชวงแรกของการศึกษาเกี่ยวกับผูนํานักวิชาการสวนใหญใหความสนใจเฉพาะ

ลักษณะสวนบุคคล และทักษะเปนหลัก ซ่ึงนั่นคือมีการวัดระดับของความเปนผูนําแคในระดับ

ปจเจกบุคคล (Individual level) โดยระยะแรกนั้นมุงการศึกษาปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

ความมีประสิทธิผลของผูนํา ซ่ึงครอบคลุมเพียงแคคุณลักษณะพื้นฐานทางกายภาพเชนความสูง 

น้ําหนัก อายุ ส่ิงท่ีมองเห็น ตอมาจึงมีการศึกษาลักษณะของผูนําในเรื่องของบุคลิกภาพ ทักษะ

ความสามารถ สุดทายมีการศึกษา ตรวจสอบถึงคุณลักษณะผูนําเพ่ิมขึ้นเปนในเรื่องของการปรับตัว 

ความม่ันใจ การมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน การควบคุมอารมณ  (Bryman, 1992) ผูนําตามทฤษฎี

คุณลักษณะผูนําเปนการเจาะจงตัวบุคคลท่ีเปนผูนํา โดยมีความคิดวาการศึกษาเรื่องผูนํานั้นคือการ

แสวงหาคุณลักษณะตางๆของบุคคลท่ีเปนผูนําวาคนท่ีจะเปนผูนําท้ังหลายในโลกนี้มีลักษณะท่ี

เหมือนกันประการใดบาง ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของคนท่ีเปนผูนํา คุณลักษณะท่ีจะช้ีความเปนผูนํา

ของบุคคลไดแกคุณลักษณะทางกายภาพเชน บุคลิกภาพ ความแข็งแรง ความสามารถทางสังคม 

ความม่ันคงทางอารมณ ทักษะความสามารถ หรือวาความเปนผูนําเปนส่ิงท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิดไม

สามารถสรางได  

ปรากฏวาการศึกษาภาวะผูนําตามแนวทฤษฎีลักษณะผูนํานี้มีปญหา เนื่องจาก

ไมไดนําปจจัยทางสถานการณเขามาวิเคราะหดวย เพราะบุคคลจะเปนผูนําไดดีในสถานการณหนึ่ง 

แตในอีกสถานการณ ท่ีแตกตางกันบุคคลเดิมนั้นอาจจะไมสามารถแสดงบทบาทผูนําได 

(Northouse, 2007) นอกจากนี้การเปนผูนํายังขึ้นอยูกับเรื่องความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามดวย 
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ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงลักษณะของผูตามดวย ซ่ึงอาจจะมีสวนในการกําหนดลักษณะของผูนําได  จึง

ทําใหนักวิชาการหันมาใหความสนใจกับการสรางความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงาน และให

ความสําคัญสถานการณท่ีเกิดขึ้นกับภาวะผูนํา 

2.4.1.2  ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา (Behavioral theories) 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํานั้นเปนการศึกษาท่ีเนนไปท่ีการตรวจสอบ คนหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําวามีชนิดหรือประเภทท่ีผูนําควรปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมอยางไรทําใหมี

ความคิดท่ีวาการศึกษาเรื่องผูนํานั้นคือการแสวงหาพฤติกรรมของผูนํา โดยนักวิจัยท่ีไดทําการศึกษา

พฤติกรรมผูนําจากมหาวิทยาลัยโอชิโอ สเตท (Ohio State) ไดผลการวิจัยวาพฤติกรรมของผูนําท่ีมี

ความสําคัญหรือโดดเดนมีพฤติกรรมของผูนํามี 2 แบบ ไดแก 1)  ผูนําท่ีมีพฤติกรรมความคิดริเริ่ม

โครงการ (Initiating structure) คือเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเปดโอกาสใหลูกนองมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ผูนําท่ีจะกําหนดบทบาทของตัวเองและบทบาทของ

พนักงานโดยจะออกคําส่ัง วางแผน กําหนดวิธีการเพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย 2)  ผูนําท่ีมี

พฤติกรรมคิดพิจารณา (Consideration) คือพฤติกรรมผูนําท่ีเนนไปท่ีการสรางความไววางใจซ่ึงกัน

และกัน เปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมท่ีใหความสําคัญตอความสัมพันธสวนตัวท่ีดีระหวางตน กับลูกนอง 

โดยแสดงพฤติกรรมท่ีไววางใจกับลูกนอง การแสดงทาทีเปนมิตร เขาใจความตองการของลูกนอง 

และใหโอกาสลูกนองมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงตระหนักถึงความพึงพอใจในการรวมกัน

ทํางาน ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (Daft, 1999) นอกจากนั้นแลวยังมีผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนํา

จากกลุมนักวิชาการมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan) ซ่ึงไดคนพบวาพฤติกรรมของผูนําท่ีสําคัญมี

อยูเพียง 2 แบบไดแก 1) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงเนนผลผลิตเปนศูนยกลาง (Job-centered leader) เปน

พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงเนนงาน มีการจัดประชุมเปนทางการ กําหนดวันและเวลาของงาน กําหนด

รายละเอียด และเทคนิคตางๆในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหงานบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมองวาพนักงานเปนองคประกอบ หรือเครื่องมือหนึ่ง ท่ีจะชวยทําใหงาน

นั้นประสบความสําเร็จ 2) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงเนนพนักงานเปนศูนยกลาง (Employee – centered 

leader) เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเนนไปท่ีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในการทํางาน 

สรางความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ตระหนักถึงความพึงพอใจในการทํางาน การสรางความ

ไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน ยอมรับใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การเคารพความคิดของลูกนอง และการ

คํานึงถึงความรูสึกของลูกนอง (Daft, 1999) 

โดยสรุปแลวการศึกษาผูนําของทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํานั้นยังขาดความสมบูรณ 

เพราะยังขาดการศึกษาความสัมพันธ ระหวางรูปแบบพฤติกรรมของผูนํา กับผลการปฏิบัติงานของ

กลุม/องคการ เพราะไมสามารถบอกไดวาพฤติกรรมของผูนําแบบใด ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
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ขององคการ ท้ังนี้ยังขาดการพิจารณาถึงปจจัยทางสถานการณท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวของงาน ซ่ึงบางครั้งพฤติกรรมของผูนําแบบหนึ่งจะมีผลตอความสําเร็จในสถานการณหนึ่ง 

แตอาจจะไมมีผลตอความสําเร็จในอีกสถานการณหนึ่ง (Robbins, 2005) ความไมสมบูรณของ

ทฤษฎีลักษณะผูนํา และทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา เนื่องจากความสําเร็จของงานมิไดขึ้นอยูกับ

คุณลักษณะของผูนํา และพฤติกรรมของผูนําเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยสถานการณอ่ืนๆดวย จึง

ไดมีนักวิชาการทําการศึกษาเรื่องของผูนําโดยปจจัยสถานการณมาศึกษารวมดวย 

2.4.1.3  ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณ (Contingency theories) 

ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณนี้ไดเปล่ียนมุมมองการศึกษาเรื่องผูนําจากเดิมท่ี

ศึกษาผูนําในมิติของปจเจกบุคคล มาเปนการศึกษาผูนําท่ีนําเอาอิทธิพลของสถานการณรวม

วิเคราะหศึกษาดวย ทฤษฎีกลุมนี้จะใหความสําคัญตอปจจัยสถานการณ และสภาพแวดลอมตางๆท่ี

เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของผูนําตางๆในองคการ ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณ

นี้ไดมีนักวิชาการท่ีนําเสนอทฤษฎี เชนทฤษฎี Path-goal ของ House (1971 quoted in Bryman, 

1992) ซ่ึงหมายถึงผูนําท่ีสามารถช้ีเสนทาง แนวทางในการทํางานใหกับลูกนองไดอยางถูกตอง โดย

กําหนดรูปแบบของผูนําไว 4 รูปแบบคือ ผูนําแบบช้ีนํา ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม 

และผูนําแบบมุงความสําเร็จ ขอดีของทฤษฎี Path-goal คือเปนการศึกษาท่ีนําเอาแนวคิดการกระตุน

จูงใจ และแนวคิดความคาดหวัง บูรณาการกับทฤษฎีของผูนํา ซ่ึงใหความสําคัญกับเปาหมายของ

งาน และความตองการของคน โดยมีผูนําเปนผูท่ีชวยกําหนดแนวทาง วิธีการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ (Northouse, 2007) อธิบายความสัมพันธระหวางผูนําท้ัง 4 แบบ กับสถานการณ ท่ีมีตอ

ประสิทธิผลท่ีเกิดจากผูนําไดดังภาพที่ 2.16 
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ภาพที่ 2.16  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับสถานการณ 

แหลงท่ีมา:  McShane and Von Gilnow, 2009.  

 

พฤติกรรมผูนําแบบช้ีนํา (Directive) จะมีพฤติกรรมท่ีมีเปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน และ

มีวีธีการ มาตรฐานการทํางานท่ีจะนําพาไปสูเปาหมาย มีการใชรางวัล และกฎระเบียบการทํางาน 

พฤติกรรมท่ีเดนชัดของพฤติกรรมผูนําแบบช้ีนําคือ เนนเรื่องงาน และมีความเขาใจบทบาทในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และพฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน (Supportive) ผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีเนน

ความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงาน มีพฤติกรรมหวงใยตอความรูสึก  ความพึงพอใจของ

พนักงาน และคอยชวยเหลือสวัสดิภาพ สวัสดิการของพนักงาน สวนพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม

(Participative) ผูนําจะสนับสนุนและเอ้ืออํานวยใหเกิดการระดมความคิดรวมกันของพนักงาน โดย

ท่ีผูนําจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา หยิบยกประเด็นเพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน และพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement - 

oriented) เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีสงเสริมสนับสนุน และมอบอํานาจความรับผิดชอบใหพนักงาน

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และมีความคาดหวังตอพนักงานสูงโดยท่ีผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีเดนชัด 

คือผูนําจะตั้งเปาหมายท่ีทาทาย เพ่ือใหพนักงานมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ

เม่ือพนักงานปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวสูง จะเปนการเพิ่มความม่ันใจใหกับพนักงาน 

พฤติกรรมผูนํา 
• แบบช้ีนํา  
• แบบสนับสนุน  

• แบบมีสวนรวม  

• แบบมุงความสําเร็จ 

สถานการณจากลักษณะ

ของพนักงาน 

• ทักษะ 

• ประสบการณ 

สถานการณจาก

ส่ิงแวดลอมการทํางาน 

• โครงสรางของงาน 

• การทํางานเปนทีม 

ประสิทธิผลจากผูนํา 

• แรงจูงใจของพนักงาน 

• ความพึงพอใจของพนักงาน 

• การยอมรับในตัวของผูนํา 
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ซ่ึงสถานการณท่ีเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําและประสิทธิผลคือสถานการณ

ท่ีเกิดจากลักษณะของพนักงาน (Employee contingencies) และสถานการณท่ีเกิดจากลักษณะ

ส่ิงแวดลอมการทํางานของพนักงาน (Environmental contingencies) ซ่ึงลักษณะของพนักงาน

ประกอบไปดวย ทักษะและประสบการณ ถาพนักงานไมมีทักษะและประสบการณท่ีเพียงพอทําให

ผูนําตองมีพฤติกรรมแบบช้ีนําท่ีตองใหขอมูลการปฏิบัติงานกับพนักงาน และตองมีพฤติกรรมแบบ

สนับสนุนคอยชวยเหลือใหพนักงานจัดการกับความไมแนนอนในสถานการณกาทํางานท่ีไมคุนเคย 

ท้ังนี้พฤติกรรมแบบช้ีนําจะมีขอเสีย หากพนักงานมีทักษะและประสบการณท่ีเพียงพอในการทํางาน

อยูแลว เพราะพฤติกรรมผูนําแบบช้ีนําจะเปนการครอบงําและควบคุมการทํางานของพนักงานมาก

เกินไป  และลักษณะส่ิงแวดลอมการทํางานของพนักงาน (Environmental contingencies) คือผูนํา

จะตองมีพฤติกรรมแบบช้ีนํา หรือพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม เม่ือโครงสรางของงานมีลักษณะท่ี

ซับซอน ไมใชงานประจํา แตหากโครงสรางของงานมีลักษณะท่ีเปนงานประจําท่ีตองปฏิบัติอยูทุก

วัน ทําใหพนักงานตองการพฤติกรรมผูนําในแบบท่ีคอยสนับสนุนมากกวาพฤติกรรมผูนําแบบช้ีนํา 

และสถานการณจากการทํางานเปนทีมของพนักงาน พฤติกรรมของผูนําแบบช้ีนําจะมีพฤติกรรมท่ี

ขัดขวางการทํางานเปนทีม แตพฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุนจะมีสวนสนับสนุนใหการทํางานเปน

ทีมมีความเขมแข็ง ท้ังนี้ทฤษฎี Path-goal ตองมีการวิจัยท่ีสนับสนุนเพ่ิมเติม เนื่องจากสถานการณท่ี

เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูนํานั้นมีมากกวาสถานการณท่ีเกิดจากลักษณะของพนักงาน และ

สถานการณท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมการทํางานของพนักงาน (McShane and Von Gilnow, 2009) 

อีกแนวคิดหนึ่งของนักวิชาการท่ีศึกษาผูนําตามสถานการณ คือแนวคิดของ 

Fiedler (1964 quoted in Daft, 1999) โดยแนวคิดของ Fiedler มีกรอบแนวคิดท่ีวาประสิทธิผลของ

ของผูนําท่ีดีนั้น ขึ้นอยูกับภาระหนาท่ีของผูนํา กับความสัมพันธท่ีเกิดจากอิทธิพลของสถานการณ 

และไดสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมของผูนํา (Least preferred co-worker: LPC) ท้ังนี้เสนอวาปจจัยท่ี

ผูนําสามารถควบคุมสถานการณไดมีปจจัย 3 ปจจัยไดแก 1)  ความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงาน

(Leader – member relations) ไดแกระดับความไวเนื้อเช่ือใจ การยอมรับท่ีพนักงานมีตอผูนํา 2)

โครงสรางของงาน (Task structure) การมอบหมายงาน การแบงงานอยางเปนระบบ โดยระบุหนาท่ี

ความรับผิดชอบ วิธีการทํางานในแตละขั้นตอน 3) อํานาจในตําแหนงของผูนํา (Position power) ซ่ึง

เปนอํานาจท่ีมาพรอมกับตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสามารถจะใหคุณใหโทษกับพนักงาน Northouse 

(2007) ทฤษฎีผูนําท่ีขึ้นกับสถานการณ (Contingency theories) ตระหนักถึงผลกระทบของ

สถานการณท่ีมีตอของผูนํา แตไมสามารถท่ีจะทํานายผูนําท่ีมีประสิทธิผลไดทุกๆสถานการณ 

ดังนั้นจึงมีนักวิชาการท่ีทําการศึกษาผูนําโดยมีความเช่ือท่ีวา  ผูนํานั้นสามารถสรางความ

เปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นในองคการได 
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2.4.1.4  ทฤษฎีผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership 

Theories) 

การศึกษาพฤติกรรมผูนําท่ีสรางความเปล่ียนแปลงเปนแนวคิดของพฤติกรรมผูนํา

ท่ีมีมุมมองวา ผูนําสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงขององคการได เนื่องจากพฤติกรรมผูนําจะมี

อิทธิพลตอผูตาม หรือพนักงานในสังกัด และสามารถสรางแรงดลใจใหผูตามปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ความสามารถ เปนแบบอยางใหสมาชิกในองคการ ยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตาม โดยท่ี 

Bass (1985) ไดนําเสนอแนวคิดของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง  (Transformational 

Leadership) และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง

พฤติกรรมของผูนําท่ีพยายามจะกระตุนและจูงใจใหลูกนองเกิดความปรารถนาหรือเกิดแรงบันดาล

ใจท่ีจะทํางาน โดยผูนําจะมีลักษณะท่ีมีบารมี (Charisma) เพ่ือสามารถกระตุนความรูสึกดานอารมณ

ของพนักงานหรือผูตามใหเกิดการลอกเลียบแบบผูนํา  โดยท่ีผูนําจะกระตุนโดยการใชปญญา 

(Intellectual stimulation) เพ่ือใหกลุมหรือองคการบรรลุความสําเร็จ เจริญเติบโต และพัฒนาและมี

พฤติกรรมท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (Individual consideration) ทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียง

เสนอแนะกับผูตามกับพนักงานในสังกัด (Bass, 1985) และAvolio (1999) ระบุวาผูนําสรางความ

เปล่ียนแปลงใหความใสใจตอผลการปฏิบัติงานของผูตาม โดยจะพัฒนาศักยภาพของผูตามอยาง

เต็มท่ี ซ่ึง Kuhnert (1994 quoted in Northouse, 2007) ระบุวาผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมี

พฤติกรรมท่ีมีคานิยมและอุดมคติของตนเองท่ีเขมแข็ง และสามารถสรางแรงกระตุนจูงใจใหกับผู

ตามปฏิบัติงานไปในแนวทางท่ีมีประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนของตนเอง ซ่ึงคุณสมบัติ

ของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงอธิบายไดดงันี ้(Bass and Avolio, 1994) 

คุณสมบัติพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 

มีดังนี้ 

1)  มีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม (Idealized influence) หมายถึงพฤติกรรม

ผูนําท่ีมีบทบาทและลักษณะการกระทําท่ีเปนตัวอยางท่ีดี เปนแบบตัวอยางท่ีดี (Role models) เม่ือผู

ตามรับรู เห็นพฤติกรรมดังกลาวของผูนํา ก็จะทําใหผูตามมีความตองการลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ี

เปนแบบอยางท่ีดีเหลานั้นของผูนํา ซ่ึงโดยปกติพฤติกรรมของผูนําท่ีทําใหผูตามอยากลอกเลียนแบบ

นั้นจะเปนพฤติกรรมท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง และสามารถท่ีจะสรางส่ิงท่ีถูกตอง 

ผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีรวมทํางานเส่ียง ทํางานท่ีทาทายรวมกับผูตามมากกวาท่ีจะปลอยละเลย หรือใช

อํานาจท่ีมีอยางเดียว ทําใหเปนพฤติกรรมท่ีจะไดรับการนับถือ เกิดความไววางใจจากผูตาม ดวย
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พฤติกรรมของผูนําดังกลาวทําใหผูนําสามารถใหผูตาม พนักงานปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน และ

เปาหมายพันธกิจขององคการ 

2)  สามารถสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถึง

พฤติกรรมท่ีผูนําสามารถท่ีจะส่ือสารกับผูตาม เพ่ือทําใหผูตามทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ความ

คาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตาม ดวยวิธีการสรางแรงบันดลใจ  กระตุนใหพนักงานเขาใจ

ความหมายของส่ิงท่ีกระทํา เห็นวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ และใหพนักงานยึดม่ันและรวม

สานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ ซ่ึงในทางปฏิบัติผูนําจะใชสัญลักษณ และการกระตุนทาง

อารมณ โดยมุงเนนไปท่ีกลุมทํางาน เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธ์ิเปาหมายของกลุม มากกวาท่ีจะทําเพ่ือ

ประโยชนเฉพาะตน พฤติกรรมของผูนําจะเปนผูท่ีใหความสําคัญกับน้ําใจของการทํางานเปนทีม 

โดยผูนําจะพยายามกระตุนจูงใจใหผูตาม ทํางานบรรลุเปาหมาย โดยผานการส่ือสารท่ีชัดเจนของ

ผูนํา  

3)  สามารถกระตุนผูตามดวยสติปญญา  (Intellectual stimulation) 

หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูนํากระตุนใหผูตามรูจักใชความคิด พยายามริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม และ

สรางความทาทาย โดยท่ีพฤติกรรมของผูนําจะพยายามตั้งคําถามท่ีทวนกระแสตอความเช่ือ คานิยม

แบบเกาของผูตาม และทดลองนําปญหาเกาท่ีเคยเกิดขึ้นไปใชกับวิธีการแกปญหาแบบใหม  โดยท่ี

ผูนําจะเปนผูท่ีใหการสนับสนุนผูตาม พยายามท่ีจะช้ีแนะวิธีการแนวใหม พัฒนานวัตกรรม ใหการ

สนับสนุนผูตามท่ีตองการทดลองหาวิธีการใหมๆ และสนับสนุนพนักงานท่ีมีความคิดเพ่ือใหผูตาม

สามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยตนเอง  

4)  มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (Individualized consideration) 

หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีเขาใจ และปฏิบัติตอผูตามแตกตางกัน ตามความตองการ และ

ความสามารถท่ีแตกตางกันของผูตามแตละคน โดยผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีเปนหวงกังวลตอสวัสดิ

ภาพ และการพัฒนาของลูกนอง สงเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีดี รับฟงอยางเอาใจใสตอความ

ตองการของผูตาม และพยายามตอบสนองตอความตองการของผูตามแตะคน โดยผูนําจะแสดง

บทบาทเปนพ่ีเล้ียง และท่ีปรึกษาท่ีคอยใหความชวยเหลือ  

การกําหนดคุณสมบัติของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงนั้น McShane 

and Von Gilnow (2009) ไดกําหนดไว 4 องคประกอบ ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ Bass and 

Avolio (1994) คือ 1)  สรางวิสัยทัศนกลยุทธ 2)  การส่ือสารวิสัยทัศน 3)  เปนแบบอยางของ

พนักงาน และ 4)  สรางความผูกพัน อธิบายดังภาพท่ี 2.17 
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ภาพที่ 2.17  คุณสมบัติของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 

แหลงที่มา:  McShane and Von Gilnow, 2009. 

 

คุณลักษณะของพฤติกรรมผูนํ าแบบสรางความเปล่ียนมีองคประกอบ  4 

องคประกอบคือ 1) สามารถสรางวิสัยทัศนกลยุทธ (Creating a strategic vision) ซ่ึงวิสัยทัศนของ

ผูนําจะเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การกําหนดวิสัยทัศนไวสูงจะเปนการกระตุนพนักงาน 2)  

ความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศน  (Communicating the vision) ผูนําท่ีจะสรางความ

เปล่ียนแปลงใหกับองคการไดจะตองมีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศนท่ีตนเองไดกําหนดไว

ใหพนักงานไดเขาใจเปาหมายของวิสัยทัศน โดยผานการปราศรัย ใชสัญลักษณ  เรื่องราว เพ่ือให

พนักงานไดเห็นภาพในอนาคตของอนาคต 3) เปนตัวอยางของพนกังาน (Modeling the vision) ผูนํา

จําเปนท่ีจะตองทํางานพรอมกับอธิบายอยางเปนขั้นเปนตอนไปดวย (Walk the talk) เพ่ือสรางความ

เขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงานในองคการ ซ่ึงผูนําถูกตรวจสอบระหวางพฤติกรรมการ

กระทํากับคําพูดท่ีไดประกาศไว ซ่ึงเม่ือพฤติกรรมการกระทําของผูนํากับคําพูดมีความสอดคลองกัน

จะทําใหพนักงานมีความศรัทธา เช่ือถือ และปฏิบัติตามผูนํา 4) สรางความผูกพัน (Building 

commitment toward the vision) พฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงสามารถท่ีจะสราง

ความผูกพันไดจากการแสดงวิสัยทัศน เปล่ียนสภาพของวิสัยทัศนท่ีเปนนามธรรมเปนวิธีปฏิบัติจริง

รวมกันของพนักงานใหพนักงานไดเห็นภาพของอนาคต โดยผานการนําเสนอเรื่องราว สัญลักษณ 

เพ่ือกระตุนความสนใจ การมีสวนรวมของพนักงาน 

องคประกอบของ

พฤติกรรมผูนําสราง

ความเปลี่ยนแปลง 

การสื่อสาร

วิสัยทัศน 

แบบอยางของ

พนักงาน 

สรางวิสัยทัศน

กลยุทธ 

สรางความผูกพัน 
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พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) หมายถึงพฤติกรรม

ของผูนําท่ีตองอาศัยการนําดวยการแลกเปล่ียนผลประโยชน และคําม่ันสัญญากับลูกนอง ซ่ึง Bass 

(1985) ไดสรุปพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนไว 2 ลักษณะคือพฤติกรรมผูนําท่ีใหรางวัลตาม

สถานการณ (Contingent reward) และพฤติกรรมผูนําบริหารแบบมีขอยกเวน (Management by 

exception) ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนจะมุงสนใจความสัมพันธทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังส่ิงท่ีจับ

ตองไดและส่ิงท่ีจับตองไมได ดังนั้นผูนําจึงตองรูวาลูกนองของตนตองการอะไรจากการทํางาน และ

พยายามท่ีจะใหส่ิงท่ีลูกนองตองการ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือจูงใจแกลูกนอง เม่ือลูกนองทํางานไดตรง

ตามมาตรฐานท่ีผูนําตองการ โดยท่ีผูนําจะมีเกณฑสําหรับการใหรางวัลกับลูกนอง โดย Kuhnert 

(1994 quoted in Northouse, 2007) ระบุวาบุคคลท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการก็ควรไดรับ
การพิจารณาและใหรางวัล ซ่ึงถาไมมีการสนับสนุนก็จะไมมีการพัฒนามูลคาขององคการอยาง
ตอเนื่อง นั่นคือองคการตองใหความสําคัญ ตระหนักถึงความสามารถพิเศษของบุคคล ซ่ึงทุก
ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นมาไดมาจากบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังนั้นการใหรางวัลนั้นจะตองให
ความสําคัญกับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษมากกวาท่ีจะใหความสําคัญกับบุคคลท่ีมีศักยภาพใน
การบริหาร (Kearns, 2003) ท้ังนี้พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนตางกับพฤติกรรมผูนําสรางความ

เปล่ียนแปลงตรงท่ีพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนจะไมมุงเนนการพัฒนาความสามารถของผูตาม 

แตจะใชส่ิงของ ส่ิงตางๆท่ีมีคุณคาสรางความพึงพอใจเพ่ือแลกเปล่ียนกับการทํางานของผูตาม 

Kuhnert and Lewis (1987) โดยท่ีผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลกับผูตาม เพราะวาผูตามจะได

ผลประโยชนผลตอบแทนจากผูนํา ถาหากทํางานตามท่ีผูนําตองการไดผลสําเร็จแลว  ซ่ึง

องคประกอบของพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนอธิบายไดดังนี ้(Bass and Avolio, 1994) 

คุณสมบัติพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) มีดังนี้ 

1)  ใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent reward) หมายถึงพฤติกรรม

ของผูนําท่ีมีกระบวนการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับผูตาม ในเง่ือนไขท่ีวา หากผูตามไดใชความ

พยายามจนงานประสบผลสําเร็จก็จะไดรับรางวัลเปนส่ิงแลกเปล่ียนตอบแทน โดยท่ีผูนําจะทํา

ขอตกลงกับผูตาม ถาหากผูตามทํางานไดผลสําเร็จตามท่ีตั้งเกณฑไว ผูตามจะไดรางวัลหรือ

ผลตอบแทนอะไรบาง ตัวอยางของผูนําแบบแลกเปล่ียนนี้ เห็นไดจากการเจรจาตอรองระหวางพอ

แมกับลูกวาจะอนุญาตใหลูกไดดูโทรทัศนนานเทาไร หลังจากท่ีลูกยอมซอมดนตรี หรือการเจรจา

ขอตกลงระหวางหัวหนา กับลูกนองท่ีสัญญาจะใหรางวัลกับพนักงาน หากพนักงานสามารถทํางาน

ไดตามจํานวน และมีคุณภาพตามที่กําหนด  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Jain (2005) แสดงความ

คิดเห็นวาองคการควรจะมีรางวัลสําหรับพนักงานท่ีทํางานผานการประเมินผลและสอดคลองกับ

เปาหมาย เนื่องจากเม่ือพนักงานทราบวาเม่ือทํางานอยางหนักและบรรลุเปาหมายก็จะมีรางวัลเปน
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ผลตอบแทน ดังนั้นรางวัลจึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีทําใหพนักงานเกิดความผูกพันพรอมท่ีจะทุมเท

ทํางานใหกับองคการ ขณะเดียวกันสําหรับพนักงานท่ีทํางานต่ํากวาเปาหมายก็ควรพัฒนาพนักงาน

ใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นใหสอดคลองกับพันธกิจขององคการและเปาหมายของพนักงาน 

2) บริหารแบบมีขอยกเวน (Management by exception) หมายถึง

พฤติกรรมผูนําท่ีใชวิธีการทํางานแบบเดิม จนกวาท่ีวิธีการทํางานแบบเกาไมสามารถใชการได โดย

พฤติกรรมผูนําแบบมีขอยกเวนมี 2 ลักษณะคือพฤติกรรมผูนําท่ีบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรุก 

(Active form) และพฤติกรรมผูนําท่ีบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรับ (Passive form) โดย

พฤติกรรมผูนําท่ีบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรุก (Active form) จะมีพฤติกรรมท่ีคอยตรวจสอบ

การทํางานของลูกนองวาไดกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบท่ีไดกําหนดไวหรือไม  เนนไปท่ี

ขอบกพรองท่ีไมไดมาตรฐาน ท่ีเกิดความผิดพลาดในการทํางาน มองเห็นขอบกพรองในการทํางาน
ของลูกนอง และใสใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ีต่ํากวามาตรฐาน เพ่ือเก็บบันทึกความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นจากการทํางาน ยกตัวอยางเม่ือผูนําพบวาพนักงานขาย มีวิธีการทํางานใหบริการแกลูกคาชา 

และไมสะดวก ผูนําจะเขาไปแทรกแซง เขาไปชวยเหลือปรับปรุงแกไขการทํางานทันที และสวน

พฤติกรรมของผูนําท่ีบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรับ (Passive form)  จะมีพฤติกรรมแตกตางกับ

พฤติกรรมผูนําท่ีบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรุก ตรงท่ีผูนําจะมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคอย

ตรวจสอบการทํางานของลูกนองในลักษณะท่ีคอยจับผิดความบกพรองในการทํางานของลูกนอง 

เม่ือพบจะเขาไปตําหนิหรือลงโทษ โดยปราศจากการไปพูดคุย ตักเตือนกับลูกนองเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น และรับทราบปญหาตางๆ เม่ือปญหาเกิดขึ้นแลว เปนผูนําท่ีมีวิธีการทํางานท่ียึด
ติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆจนกวาจะเกิดปญหาขึ้น 

อีกพฤติกรรมหนึ่งของผูนําท่ีเรียกวาพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา (Non 

– leadership) หรือแบบปลอยตามสบาย (Laissez – faire) เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีบริหารงานแบบ

ปลอยตามสบาย มักจะขาดงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น เพ่ือหลีกเล่ียงการตัดสินใจและ
หลีกเล่ียงความรับผิดชอบเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ ผูนํามีพฤติกรรมท่ีวางมือปลอย

ใหส่ิงตางๆขับเคล่ือนไปเอง โดยท่ีผูนําจะมีพฤติกรรมท่ีตัดสินใจชา วางตัวเฉย ไมใหขอมูล

ยอนกลับ ไมใหแรงจูงใจกับผูตาม หรือความชวยเหลือกับผูตาม และไมเห็นดวยกับพฤติกรรมผูนํา

ท่ีมีการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับลูกนอง (Bass and Avolio, 1994) 

การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับพนักงานนั้น มี

ปจจัยพ้ืนฐานอยู 2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงาน ปจจัยแรกมีสาเหตุมา

จากความสามารถของผูนําในการจัดหารางวัล และการใหบทลงโทษ ซ่ึงปจจัยแรกนี้เปนพฤติกรรม

ผูนําแบบแลกเปล่ียน และปจจัยท่ีสองเปนความสามารถของผูนําในการกระตุนจิตใจสมาชิกใน
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องคการ และผลักดันใหสมาชิกในองคการทํางานบรรลุเปาหมายขององคการ ซ่ึงปจจัยท่ีสองนี้เปน

พฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง (Burns, 1978) ท้ังนี้พฤติกรรมผูนําสรางความ

เปล่ียนแปลง จะมีลักษณะตางกับพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนตรงท่ีพฤติกรรมผูนําแลกเปล่ียนจะ

มีความสัมพันธแบบตรงไปตรงมากับผูตามจะใชวิธีการใหรางวัลตามแตละสถานการณ หรือตาม

ผลงานของผูตาม เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับการทํางานของผูตาม โดยเม่ือผูตามไดทําหนาท่ี ท่ี

ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายก็จะไดส่ิงตอบแทน  (Daft, 2008) ท้ังนี้บุคคลหนึ่งๆอาจจะ

แสดงพฤติกรรมเปนท้ังผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และผูนําแบบแลกเปล่ียนในสัดสวนท่ีแตกตาง

กันขึ้นอยูกับสถานการณนั้นๆ ซ่ึงพฤติกรรมผูนําท้ัง 2 แบบไมสามารถแยกออกจากกันไดอยาง

อิสระ (Bass, 1985)  พฤติกรรมผูนําท้ัง 2 แบบจึงมีลักษณะเชื่อมโยงกันลักษณะภาวะตอเนื่องของ

พฤติกรรมผูนํา (Leadership continuum) อธิบายไดดังภาพที่ 2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18  ภาวะตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา 

แหลงที่มา:  Northouse. 2007. 

 

การท่ีผูนําจะเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะมีท้ังความเปนผูนําแบบ

เปล่ียนแปลง และผูนําแบบแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมไปตามแตละสถานการณ กลาวคือผูนําแบบ

แลกเปล่ียนจะมีความสามารถในการจัดการกับบุคคลในองคการโดยใชรางวัลเปนส่ิงตอบแทน โดย

มีเง่ือนไขตามผลสําเร็จของงาน แตท้ังนี้พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงจะมีความเปนผูนํา

สูงในเรื่องการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการ ซ่ึงการวัดพฤติกรรมผูนํา

สามารถประเมินไดจากแบบสอบถามปจจัยท่ีหลากหลายของผูนํา  (Mutifactor leadership 

questionaire: MLQ) โดยนําประยุกตมาจากฐานคติเบ้ืองตนของรูปแบบพฤติกรรมผูนํา (Full range 

of leadership model) เปนการประเมินพฤติกรรมของผูนํา 7 รูปแบบ ซ่ึงใน 7 รูปแบบของพฤติกรรม

ผูนํานี้ผูนําทุกคนจะตองมีเปนอยางนอยหนึ่งรูปแบบคือ 1) พฤติกรรมผูนําท่ีมีอิทธิพลตอความคิด

ภาวะตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา 

พฤติกรรมผูนําแบบเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน ขาดภาวะผูนํา 
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ของผูตาม (Idealized influence) 2) พฤติกรรมผูนําท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ(Inspirational 

motivation) 3) พฤติกรรมผูนําท่ีกระตุนผูตามดวยสติปญญา (Intellectual stimulation) 4) พฤติกรรม

ผูนําท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (Individualized consideration) 5) พฤติกรรมผูนําท่ีให

รางวัลตามสถานการณ  (Contingent reward) 6) พฤติกรรมผูนําบริหารแบบมีขอยกเวน

(Management by exception) และ 7) พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา (Laissez – faire) (Northouse, 

2007) 

    

2.4.2  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและผลการปฏิบัติงาน 
ผูนําเปนปจจัยหนึ่งของการบริหารท่ีมีเปาหมายในการจัดการกับพฤติกรรมของพนักงาน 

เพ่ือกอใหเกิดผลผลิตจากพนักงาน ความพึงพอใจการทํางานของพนักงาน และความผูกพันกับ
องคการ (Robbins, 2005) ท้ังนี้ผูนําสามารถสรางความเช่ือม่ันและเสริมประสิทธิภาพผลการ
ปฏิบัติงานโดยท่ีผูนําตองสรางความเช่ือม่ันกับลูกนอง สรางบรรยากาศในการทํางานโดยสนับสนุน

ลูกนองใหทํางานท่ีทาทายใชความรูความสามารถ และเปนพ่ีเล้ียงคอยแนะนําลูกนอง ตระหนักและ

คํานึงถึงการใหรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานยอดเย่ียม (Larson and LaFasto, 1989) ซ่ึงผูนํา
เปนปจจัยท่ีสําคัญของการบริหารองคการ องคการท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ หรือ
ลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งก็คือภาวะของผูนํา ถาองคการไดผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการท่ีเกิดอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา พนักงานใหสามารถปฏิบัติงาน 
ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี (Lussier and Achua, 2004) ซ่ึง
อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํากับผลการปฏิบัติงานอธิบายไดดังภาพท่ี 2.19 
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ภาพที่ 2.19  อิทธิพลของพฤติกรรมผูนําตอผลการปฏิบัติงาน 

แหลงที่มา:  Lussier and Achua, 2004. 

 

พฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ 
ผานการแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ ทําใหพนักงานเกิดความเชื่อม่ัน เคารพนับถือ และกระตุนพรอมให
กําลังใจพนักงานท่ีมีความคิดสรางสรรค คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม (Jain, 2005) ซ่ึงพฤติกรรม
ผูนําสรางความเปล่ียนแปลงสามารถสรางคุณคาของงานใหเกิดขึ้นได และสวนพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียนสามารถท่ีจะลดการตอตานของกลุมพนักงานไมเห็นดวยกับเปาหมายขององคการได
(Bass, 1985) ซ่ึงสวนใหญผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับผลการปฏิบัติงาน 
พบวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานมากกวา
พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน (Parry, 2003) ท้ังนี้ผูนําตองมีพฤติกรรมท้ัง 2 แบบคือแบบสราง
ความเปล่ียนแปลงและแบบแลกเปล่ียน เพราะผลการศึกษาของ Laohavichien, Fredendall and 

Cantrell (2009) พบวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีผลตอการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูนําตองไมใชแคแสดงวิสัยทัศน แตตองใช
รางวัลและบทลงโทษเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานดวย และจากผลการศึกษาของ 
Howell  and Avolio (1993) ซ่ึงไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําแบบสรางความ
เปล่ียนแปลงท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของหนวยธุรกิจ โดยทําการสุมตัวอยางผูจัดการจํานวน 78 คน 
จากผูบริหารระดับสูง 4 ระดับของสถาบันการเงินขนาดใหญของแคนาดา ในขณะท่ีทําการศึกษา 
สถาบันการเงินในชวงเวลานั้นตองถูกคุกคามจากสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันสูง ซ่ึงเครื่องมือวัดท่ี

พฤติกรรมผูนําแบบ

แลกเปลี่ยน 
- ใหรางวัลตามสถานการณ 
- บริหารแบบมีขอยกเวน 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง 

- มีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม - สามารถกระตุนผูตามดวยสติปญญา 
- สามารถสรางแรงบันดาลใจ - มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล 

ผลลัพธท่ี
คาดหวัง 

ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิน
ความคาดหวัง 
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ใชในการวัดภาวะผูนํานั้นพัฒนามาจากมาตรวัดปจจัยท่ีหลากหลายของผูนํา (Mutifactor leadership 

questionaire: MLQ) เพ่ือใชในการวัดพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง (Transformational 

leadership) ท้ัง 3 มิติคือพฤติกรรมผูนําท่ีมีลักษณะมีบารมี (Charisma) พฤติกรรมผูนําท่ีกระตุนผู
ตามดวยสติปญญา (Intellectual stimulation) และพฤติกรรมท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล 
(Individualized consideration) ซ่ึงการวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยธุรกิจวัดจากระดับของ
เปาหมายท่ีผูบริหารสามารถทําไดในปนั้น ๆ โดยคํานวณในรูปของเปอรเซนตของเปาหมายท่ีทําได 
ซ่ึงแตละเปาหมายของผลการฏิบัติงานท่ีวัดจะมีเกณฑ 3 ระดับคือระดับท่ีคาดหวัง ระดับท่ีดี และ
ระดับท่ีดีเลิศ  ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล 
พฤติกรรมผูนําท่ีกระตุนผูตามดวยสติปญญา และพฤติกรรมผูนําท่ีมีลักษณะมีบารมี มีสวนชวย
สนับสนุนตอผลการปฏิบัติงานของหนวยธุรกิจใหดีขึ้นมากกวาพฤติกรรมผูนําท่ีใชเทคนิคในการ
บริหารแบบมีขอยกเวน (Management by exception) และพฤติกรรมของผูนําท่ีใหรางวัลตาม
สถานการณ (Contingent reward) ดังนั้นจากผลการศึกษาทําใหไดขอสรุปวาพฤติกรรมผูนําแบบ
สรางความเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) มีผลตอการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของหนวย
ธุรกิจ และสรุปผลการศึกษาของ Parry (2003) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมผูนําในองคการภาครัฐพบวา 
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกกับนวัตกรรมและประสิทธิผลขององคการ  

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับ Judge and Piccolo (2004) ท่ีไดทําการศึกษากรณีศึกษา 87 
กรณี เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง  (Transformational 

Leadership) ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงาน และผูวิจัยยังไดตรวจสอบอิทธิพลของพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํา (Laissez – faire) ท่ี
มีตอผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมของผูนํานั้นวัดจากการรับรูของสมาชิกในองคการ
โดยผานแบบสอบถาม ผลท่ีไดจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงมี
ความสัมพันธสูงมากตอ 6 เกณฑดังนี้ คือ 1)  ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 2)  ความพึงพอใจ
ของผูนํา 3)  แรงจูงใจของพนักงาน 4)  ผลการปฏิบัติงานของผูนํา 5)  ผลการปฏิบัติงานขององคการ 
6)  ประสิทธิผลของผูนํา และยังพบวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีสวนชวยในการสรางผลผลิต
ท่ีดี แตพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํานั้นไมมีสวนชวยในการผลิตผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ยังได
ขอสรุปวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมผูนําแบบสรางความ
เปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรม
ผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํา และ Vigoda-Gadot (2007) สรุปวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนสามารถ

ท่ีจะสรางผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบเปนทางการ 
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และปริมาณผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ กับความรูสึกสํานึกบุญคุณ และจาก

การใหรางวัล 

 

2.4.3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นเปนเรื่องท่ีตองอยูในความ

รับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงสําหรับท่ีจะจัดการกับวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องท่ี

ตองตระหนักเปนสําคัญสําหรับทําใหองคการเกิดประสิทธิผล และผูบริหารนั้นมีความสําคัญยิ่งตอ

การกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจากคานิยม และความเช่ือของ

ผูบริหารจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย วิธีการทํางานและกิจกรรมตางๆของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (Fredericks and Stewart, 1996) ซ่ึงองคการจําเปนท่ีจะตองมีผูนําเพ่ือกําหนด
กิจกรรมตางๆ ของกระบวนการจัดการความรูเพ่ือสรางพันธะสังคมในกลุมสมาชิกใหมีการทํางาน
เปนทีม บทบาทของผูนําจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางกิจกรรมใหเกิดความรวมมือกัน  
สรางความสัมพันธของสมาชิก  เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู  และสรางเครือขายใหเช่ือมโยง
กิจกรรมหลัก หรอืธุรกิจขององคการ โดยอาจมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนตัวชวย
สนับสนุน เพ่ือเช่ือมโยงบุคคลท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกันท่ีตองการจะแลกเปล่ียนความรูแตอยูตางพ้ืนท่ี
กัน  เพ่ือสรางพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความรู หรือนําเทคโนโลยีมาชวยในการคนหา สืบคนความรูจาก
แหลงภายนอก เนื่องจากความรูนั้นมีความเปนนามธรรมสูง และมีความซับซอนเพ่ือใหการ
ติดตอส่ือสารเกิดประสิทธิผลจะตองมีความสมดุลระหวางความเปนนามธรรมกับความเปน
รูปธรรมดังนั้นหากตองการรับรูในส่ิงท่ีคนอ่ืนรูจะตองเขาใจความหมายของความรูนั้นผานทาง
บริบทจิตใจของผูนั้นดวย และเนื่องจากสมาชิกในองคการอาจจะมาจากแตละพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน  

การท่ีจะทําใหการติดตอส่ือสารในกิจกรรมการจัดการความรูมีคุณภาพสูง องคการควรจะสราง
พ้ืนฐานรูปแบบการส่ือสารสรางภาษา (Common language) หรือสัญลักษณใหเปนท่ีเขาใจรวมกัน  
เพ่ือเปนส่ือท่ีสําคัญสําหรับการติดตอ  การประสานการเรียนรู  และใหสมาชิกเขาใจในบทบาทของ
กิจกรรมการจัดการความรู (เกรียงไกรยศ พันธุไทย, 2550) พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง
จะมีทักษะ ความสามารถท่ีจะสนับสนุน ใหความรูกับพนักงาน อีกท้ังการท่ีผูนําจัดสรรงานท่ีทาทาย

ใหกับพนักงาน จะเปนการชวยพัฒนาพนักงานใหทํางานบรรลุเปาหมาย และพฤติกรรมผูนําแบบ

สรางความเปล่ียนแปลงจะชวยสรางแรงจูงใจ ความทาทาย และผลักดันพนักงานใหสามารถ

ตอบสนองความตองการเบ้ืองตนขององคการได (Vigoda-Gadot, 2007) ผูนําจะถูกเปล่ียนจากสภาพ

ท่ียึดติดกับการควบคุมไปสูการเพ่ิมอํานาจ การเรียนรูและการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  โดยท่ี

องคการจะเรียกรองผูนําท่ีมีบทบาทและหนาท่ีใหมของผูนําใหเกิดการพัฒนาองคการใหเปน
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องคการแหงการเรียนรู  บทบาทใหมของผูนําท่ีเอ้ือใหเกิดเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก ผูสอน 

ผูช้ีแนะ และพ่ีเล้ียง ผูบริหารท่ีมีความรู ประสานผูเรียนกับรูปแบบของการเรียนรู ผูออกแบบ ผู

ประสานงาน และตองสนับสนุนและผูนําดานโครงการและกระบวนการเรียนรูเพ่ือผลักดันสมาชิก

ในองคการ เกิดการพัฒนาตนเอง และเพ่ือใหองคการมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น ประเภทของ

บทบาทของผูนําจะขึ้นอยูกับจุดเนนของความตองการความชวยเหลือชวงเวลาของการเรียนรู  

วิธีการเรียนรู  กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (Marquardt, 1996) ท้ังนี้ผูบริหารระดับสูงของ
องคการสามารถสรางแรงจูงใจในการใฝรูใหเกิดขึ้นกับพนักงานในองคการไดยอมสงผลการนํา
นโยบายการพัมนาทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จโดยท่ีผูตองมีพฤติกรรมท่ีแสดงตนใหเห็น
เปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชาวาตนเองนั้นไดประโยชนอยางไรจากการหม่ันแสวงหาความรู โดย
อาศัยประสบการณตรงท่ีเปนตัวอยางจริงของตนเอง ท้ังนี้เพ่ือจูงใจใหลูกนองเกิดการเลียนแบบ และ
ผูนําตองหม่ันพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณคาของความรู โดยอาศัยโอกาสจากวาระตาง ๆ ท้ังอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเปนการเผยแพรคุณคาของความรูแกพนักงาน เพ่ือใหพนักงานเห็น
ประโยชนของความรู โดยอาศัยปญหาจริงขององคการมาเปนกรณีศึกษา และพิสูจนใหพนักงาน
เห็นวาปญหาดังกลาวแกไขไดดวยการใชองคความรูในลักษณะใด หรือใชวิธีการเลาเรื่องและบอก
กลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีสามารถช้ีใหพนักงานขององคการไดเห็นถึงความสําเร็จหรือ ความ
ลมเหลวของเรื่องนั้น ๆ วาส่ิงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับองคความรูอยางไรอีกท้ังผูบริหารระดับสูงตอง
แสดงตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีสําคัญ  เพ่ือทําใหพนักงาน
เห็นวาผูบริหารยังตองยังใฝเรียนรู จึงทําใหพนักงานจําเปนตองเรียนรูใหทันผูบริหาร เพ่ือใหการ
ทํางานรวมกับเผูบริหารมีประสิทธิภาพมาก และผูนําตองมีพฤติกรรมท่ีเชิดชูเกียรติแกพนักงานท่ีมี
พัฒนาการดานความรู ความสามารถ ท่ีดีขึ้นในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหพนักงานท้ังหลายของ
องคการตื่นตัวท่ีอยากจะไดรับเกียรติเชนนั้นบาง (กิตติ บุนนาค, 2549)  

พฤติกรรมผูนําท่ีสามารถสรางความเปล่ียนแปลง และเปนผูนําดานกลยุทธการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตองมีคุณลักษณะท่ีประกอบไปดวยความใฝรูพัฒนาแหงตน สามารถเขาใจความคิด

ท่ีหลากหลายของผูอ่ืน สรางวิสัยทัศนรวมกับพนักงาน ทํางานเปนทีม และมีความคิดเปนระบบ ซ่ึง

โดยรวมเปนลักษณะของผูนําตามกฎ 5 ประการของ Senge (Gilley and Maycunich, 2000b)

เชนเดียวกับ Simonsen (1997) ระบุวาผูนําทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะเปนผูพัฒนาและ

สรางความเปล่ียนแปลงตองมีคุณลักษณะท่ีประกอบไปดวย ทักษะการส่ือสารสรางความสัมพันธ

ระหวางพนักงาน เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงาน ทักษะทางธุรกิจขององคการ และทักษะในการ

แกปญหา และ Garavan (2007) สรุปวาผูนําเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไป

วิสัยทัศนและพัฒนาวัฒนธรรม ผูนําจะกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับองคการ โดยผานการกําหนด
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แนวทางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอิทธิพลของพฤติกรรมผูนําจะสงผลทําให

ผูเช่ียวชาญและนักปฏิบัติดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองพิจารณา และกําหนดทิศทางใหกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ ซ่ึงผูนําองคการจะเปนตัวแปรในการ

เพ่ิมประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบไปดวยการใชทุนมนุษยใน

องคการใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางความภักดีตอองคการ สรางความผูกพันของพนักงานให

เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ ซ่ึง

ความสามารถ และการสนับสนุนของผูนําในการสรางความรวมมือ สรางเครือขายสังคมภายในและ

ภายนอกจะเปนการยกระดับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนการสงเสริมผลประกอบการทางการเงิน  

 

2.4.4  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและวัฒนธรรมองคการ 

 พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนวัฒนธรรมขององคการได

จากรูปแบบการทํางานท่ีเกิดขึ้นซํ้าๆเปนประจํา และตามวิสัยทัศนของตัวผูนําได แตในขณะท่ี

พฤติกรรมผูนาํแบบแลกเปล่ียนจะทํางานในลักษณะตามวัฒนธรรมองคการท่ีเปนอยู (Bass, 1985)

พฤติกรรมผูนําเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหวัฒนธรรมแตละองคการมีความแตกตางกันเชนเดียวกับ

ประเด็น 5 ประเด็นนี้ท่ีใชสําหรับการตรวจสอบความแตกตางของวัฒนธรรมแตละองคการคือ 1)

ลักษณะเดนขององคการ 2) พันธะท่ียึดเหนี่ยวในองคการ 3) บรรยากาศขององคการ 4) มาตรฐาน

ความสําเร็จขององคการ 5) รูปแบบการบริหาร (Quinn, 1988) และตามแนวคิดของวัฒนธรรม

หนวยงานพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงจะเปนผูผลักดันในการสรางและเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรม โดยผูนําแบบนี้อาจเปนผูกอตั้งหรือผูบริหารขององคการซ่ึงมีวิสัยทัศน สามารถทําให

สมาชิกองคการยอมรับวิสัยทัศนนั้น และมีความผูกพันในการทํางานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว

ดวย และสามารถเปนแบบอยางใหสมาชิกในองคการเช่ือม่ันและยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติ

ตาม รวมทั้งเปนผูทําใหการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืนเกิดขึ้นดวย (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547) 

พฤติกรรมของผูนําหรือผูท่ีกอตั้งองคการจะมีสวนในการกําหนดวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นใหมกับ

องคการตามความตองการของผูนําโดยผานการตัดสินใจ เหตุการณ และการกระทําของผูนํา ซ่ึง

ความตองการของผูนําจะฝงตัวลงไปกับพันธกิจขององคการ พิธีกรรมตางๆ การแลกเปล่ียนเรื่องราว 

หรือผานการใหรางวัล ซ่ึงจะเปนสวนชวยใหพนักงานเขาใจถึงวัฒนธรรมท่ีผูนําตองการ (McShane 

and Von Gilnow, 2009) อธิบายไดดังภาพท่ี 2.20  
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ภาพที่ 2.20  การเปล่ียนและการกําหนดวัฒนธรรมองคการ 

แหลงที่มา:  McShane and Von Gilnow, 2009. 

 

ผลการศึกษาของ Casida and Pinto-Zipp (2008) ซ่ึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมผูนําและวัฒนธรรมองคการโดยใชกลุมพยาบาลในโรงพยาบาลเปนกลุมตัวอยาง สรุปผล

การศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนในมิติ

ของพฤติกรรมผูนําท่ีใหรางวัลตามสถานการณ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท้ังวัฒนธรรม
การมีสวนรวม (Involvement culture) วัฒนธรรมเนนความสอดคลองตองกัน (Consistency culture) 

วัฒนธรรมเนนการปรับตัว (Adaptability culture) และวัฒนธรรมการมุงเนนท่ีพันธกิจ (Mission 

culture) เพราะพฤติกรรมผูนํานั้นสามารถท่ีจะสรางความสมดุลระหวางความยืดหยุนกับความ
ม่ันคงของการทํางานในองคการ เชนเดียวกับแนวคิดของ Cameron and Quinn (1999) ท่ีระบุไววา
วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวม (Group culture) จะเกิดขึ้นได ถาผูนําเขามามีสวนรวมกับพนักงาน 

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตางๆใหมีโอกาสพนักงานสรางความสัมพันธกันหรือสราง

รูปแบบการทํางานเปนทีม สวนวัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพ่ือพัฒนา (Developmental culture) จะ

เกิดขึ้นในองคการได หากผูนําเปนเจาของกิจการ มีอุดมการณ วิสัยทัศน ชอบกลาเส่ียง และมุงม่ันท่ี

จะพัฒนาองคการใหไดตามวิสัยทัศน และผูนําท่ีมีลักษณะความคิดอนุรักษนิยม มีความระมัดระวัง
ไมสนใจเทคนิคใหมๆ ทําใหรูปแบบการทํางานในองคการก็จะเปนในลักษณะวัฒนธรรมเนนสาย

การใหรางวัล(Culturally consistent rewards) 

- การใหรางวัลกับพนักงานท่ีมีพฤติกรรม
สอดคลองกับวัฒนธรรม 

- ผูนําท่ีใหรางวัลจะมีสวนชวยใหพนักงาน
เขาใจวัฒนธรรม 

ปลูกฝงไปกับสิ่งตางๆท่ีสรางข้ึน 

(Aligning artifacts) 

- การแลกเปลี่ยนเรื่องรางตางๆ 

- พิธีกรรม เปาหมายขององคการ 

- สิ่งกอสรางท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรม 

การกระทําของผูกอต้ังและผูนํา 
(Actions of founders and leaders ) 

- รูปแบบของวัฒนธรรมใหมจะถูกสงผาน
ความตองการของผูนํา การตัดสินใจ การ

กระทํา และเหตุการณตางๆ 

แรงจูงใจ การคัดเลือก การหลอหลอม

(Attracting, selecting and socializing 

employees ) 

- การคัดเลือก การหลอหลอมพนักงานให

ทํางานรวมกันได เขาใจถึงคานิยมรวมกัน 

การเปล่ียน และการกําหนด

วัฒนธรรมองคการ 
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การบังคับบัญชา (Hierarchical culture)  ผลการศึกษาของ Li (2004) พบวาพฤติกรรมผูนําแบบสราง
ความเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 
(Bureaucratic culture)วัฒนธรรมการทํางานแบบสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation culture) และ
วัฒนธรรมเนนความสัมพันธระหวางพนักงาน (Supportive culture) เนื่องเปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมเปน
ท่ียอมรับ และเปนศูนยรวมในองคการ และสรุปผลการศึกษาของ Block (2003) ไดวาพฤติกรรม
ผูนํามีอิทธิพลตอการเขาใจวัฒนธรรมองคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ ท้ังวัฒนธรรมการมี
สวนรวม วัฒนธรรมเนนความสอดคลองตองกัน วัฒนธรรมเนนการปรับตัว และวัฒนธรรมการ
มุงเนนท่ีพันธกิจ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีสวนชวยการรับรูเขาใจของ
พนักงานมากกวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง
สามารถท่ีจะปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานโดยการสนับสนุนใหความสําคัญกับการปรับตัว ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการสภาพแวดลอมภายนอกองคการ สวนพฤติกรรมผูนํา
แบบแลกเปล่ียนจะปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานโดยสนับสนุนใหพนักงานยังคงรักษาวิธีการทํางาน 
และเนนความสําคญัเฉพาะภายในองคการ ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนจะสรางความเช่ือการ
รับรูโดยผานการใหรางวัลตามสถานการณ (Avolio, 1999)  

 

2.5  วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

 

วัฒนธรรมเปนคุณสมบัติท่ีแสดงออกในเวลาเดียวกันของกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีถูก

สรางพัฒนาขึ้นมารวมกัน โดยเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกลุมบุคคลสะสมขึ้นเรื่อยๆในเวลาและขอบเขต

พ้ืนท่ีท่ีอยูรวมกัน เปนคานิยมรวมกัน รูปแบบการคิดและเปนแนวทางในการรับรูรวมกัน ซ่ึง

วัฒนธรรรมของแตพ้ืนท่ีแตละองคการจะสามารถดูไดจากเร่ืองของมานุษยวิทยา จิตวิทยา ศิลปะ 

การศึกษา ประวัติศาสตร พฤติกรรมและอารมณของสมาชิกในกลุม วัฒนธรรมองคการจะเปนส่ิงท่ี

สําคัญในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย และวิธีปฏิบัติรวมกันของแตละองคการท่ีทําใหองคการเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Schein, 1999) วัฒนธรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของ

พฤติกรรมและเปนคานิยมรวมกันของสมาชิกในกลุม ธรรมเนียมปฏิบัติเปนวิธีการปฏิบัติพ้ืนฐานท่ี

สมาชิกในกลุมกระทําตอกัน สวนคานิยมรวมเปนการสรางเปาหมายรวมกันจากสมาชิกสวนใหญ

ในองคการ (Kotter, 1996) ซ่ึงก็จะสอดคลองกับ Denison (2000)ท่ีใหความหมายของวัฒนธรรม

องคการวาเปนส่ิงตางๆท่ีประกอบไปดวยแบบแผน ส่ิงประดิษฐ พฤติกรรม คานิยม ความเช่ือ และ 

อุดมการณรวมกัน วิธีการทํางานของคนสวนใหญท่ีอยูรวมกันในองคการเกิดเปนลักษณะเฉพาะ 

เปนเอกลักษณของแตละองคการ สมาชิกยึดถือปฏิบัติรวมกัน และ Robbins and Judge (2007) ให
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นิยามวัฒนธรรมองคการวาเปนระบบของการใหความหมายรวมกันของสมาชิก  ซ่ึงวัฒนธรรรม

สามารถท่ีจะช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของแตละองคการได ระบบของการใหความหมายรวมกันจะ

เปนชุดของลักษณะท่ีมีคุณคาตอองคการ ท้ังนี้วัฒนธรรมมีความสําคัญตอองคการ คือวัฒนธรรมจะ

เปนระบบท่ีคอยควบคุม (Control system) ซ่ึงวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีฝงลงไปกับการควบคุมกิจกรรม

สังคมของพนักงานท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม การตัดสินใจของพนักงาน และวัฒนธรรม

เปรียบเสมือนเปนตัวเช่ือมโยงทางสังคม (Social glue) เปนตัวแปรในการดึงดูดพนักงานใหมและ

เก็บรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถใหอยูกับองคการ และวัฒนธรรมยังเปนส่ิงท่ีเปนชวยทําให

พนักงานเขาใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้นในองคการ (McShane and Von Gilnow, 2009) ซ่ึงในงานวิจัยนี้

วัฒนธรรมการทํางานในองคการหมายถึงกรอบแบบแผน คานิยมหลัก ซ่ึงทําใหพนักงานในองคการ

ยึดถือใชเปนปฏิบัติรวมกัน เปนท่ียอมรับของกลุมพนักงานสวนใหญท่ีอยูในองคการ ซ่ึงพนักงาน

จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมตาง ๆ 

 

2.5.1  ระดับของวัฒนธรรมองคการ (Level of Organizational Culture) 

ระดับช้ันในการศึกษาวัฒนธรรมองคการแบงออกเปน 3 ระดับแตละระดับช้ันสามารถ

อธิบายลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละองคการ แตละระดับช้ันของการศึกษาจะแตกตางกันใน

ขอบเขตตางๆ เชนศึกษาจากส่ิงท่ีมองเห็นได ศึกษาจากแรงตอตานการเปล่ียนแปลง ซ่ึงแตละระดับ

ของวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอระดับอ่ืนๆดวย โดยวัฒนธรรมองคการแบงไดเปน 3 ระดับ สามารถ

อธิบายไดดังภาพท่ี 2.21 (Schein, 1999) คือ 
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ภาพที่ 2.21  ระดับของวัฒนธรรมองคการ (Level of organizational culture) 

แหลงที่มา:  Schein, 1999. 

 

วัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น (Artifacts) เปนวัฒนธรรมระดับลางสุด เปนส่ิงท่ีสามารถ

มองเห็นจับตองได ไดยิน รูสึกได ซ่ึงแตละกลุมสมาชิกก็จะมีวัฒนธรรมในสวนนี้ท่ีแตกตางกัน 

วัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น เชนภาษารูปแบบการติดตอส่ือสาร เรื่องราว เรื่องเลา ส่ิงแวดลอมท่ี

สรางขึ้น เทคโนโลยี ผลิตภัณฑตางๆ เครื่องแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม ในสวนของคานิยม (Shared 

values) เปนความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงท่ีสมาชิกขององคการใหความสนใจ อยางเปนเหตุเปนผล เปน

ความเช่ือท่ีควรจะเปนหรือมีอยูในองคการ ซ่ึงปกติคานิยมของกลุมจะไดมาจากคนท่ีเปนผูนําของ

กลุม เชนกลยุทธ เปาหมาย ปรัชญา และฐานคต ิ(Shared assumptions) เปนส่ิงท่ีพนักงานในองคการ

แสดงออกโดยไมรูสึกตัว ประกอบไปดวยความเชื่อ การรับรู การคิด ความรูสึกเปนส่ิงท่ีฝงรากลึก

อยางย่ังยืนในกลุมสมาชิก  

 

2.5.2  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ 

นักวิจัยท่ีศ กึษาวัฒนธรรมองคการจะมีกรอบของการวิเคราะห 3 กรอบแนวคิดของการ
วิเคราะหวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีแตกตางกันคือ 1)  วิเคราะหจากส่ิงท่ีดํารงอยู เก็บรักษาอยูใน
องคการ (Organizational culture inventory) 2)  กรอบแนวคิดหลักของคานิยมในองคการ (The 

competing values framework) 3) วิเคราะหจากประวัติความเปนมาขององคการ (Organizational 

culture profile) ซ่ึงกรอบการวิเคราะหวัฒนธรรมแบบ The Competing Values Framework (CVF) 
เปนแนวทางใชสําหรับการจําแนกวิเคราะหวัฒนธรรมองคการท่ีถูกนําใชอยางกวางขวาง ทําให

วัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน

(Artifacts) 

ฐานคติ 

(Shared Assumptions) 

คานิยม 

(Shared Values) 
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ผูบริหารสามารถเขาใจ ประเมิน และสรางความเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมได (Kinicki and Kreitner, 

2009) ซ่ึงมิติท่ีใชในการประเมินวัฒนธรรมมี 2 มิติ คือมิติท่ี 1 การวิเคราะหจะสนใจระหวางพลวัต
สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก ในสวนมิติท่ี 2 การวิเคราะหจะสนใจระหวาง
ความยืดหยุน ความรอบคอบขององคการ และการควบคุม ความม่ันคงขององคการ ดังภาพที่ 2.22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.22  The Competing Values Framework (CVF) 

แหลงที่มา:  Cameron and Quinn, 1999. 

 

จากภาพท่ี 2.22 เม่ือผนวกรวมท้ัง 2 มิติท่ีใชในการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการแลวสามารถ
ท่ีจะแบงรูปแบบของวัฒนธรรมไดเปน 4 ประเภท ท่ีมีคานิยมหลักท่ีแตกตางกัน และมีเกณฑในการ

วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวม  

(Group Culture) 

ความเช่ือ คานิยมหลัก: ความรวมมือ 

วิธีการ: การมีสวนรวม การสื่อสาร การใหอํานาจ

ในการตัดสินใจ 

เปาหมาย : ขวัญกําลังใจการทํางาน การพัฒนา

พนักงาน ความผูกพันตอองคการ   

ความเสถียรภาพและการควบคุม Stability and Control 

มุงสนใจสภาพแวดลอมภายใน 
และการบูรณาการ 

(Internal focus and Integration) 

มุงสนใจสภาพแวดลอมภายนอกและ
ความแตกตาง 

(External Positioning and 

Differentiation) 

ความยืดหยุนและความรอบคอบ(Flexibility and Discretion) 

วัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพื่อพัฒนา 
(Developmental Culture) 

ความเช่ือ คานิยมหลัก: ความสรางสรรค 

วิธีการ: การปรับตัว ความคิดสรางสรรค 
เปาหมาย :  นวัตกรรม การคิดนอกกรอบ 

วัฒนธรรมเนนสายการบังคับบัญชา 
(Bureaucratic Culture) 

ความเช่ือ คานิยมหลัก: การควบคุม 

วิธีการ: กระบวนการควบคุม ความม่ันคง 

การประเมินผล 

เปาหมาย : เวลาท่ีแนนอน ประส ิทธิภาพ 

โครงสรางท่ีไมมีปญหา 

วัฒนธรรมเนนการแขงขัน 

(Market Culture) 
ความเช่ือ คานิยมหลัก: การแขงขัน 

วิธีการ: มุงสนใจลูกคา ผลิตผล มุงแขงขัน 

เปาหมาย : ส วนแบงการตลาด บรรลุผล

สำเร็จ ผลกําไร 



  

95 

ประเมินวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน โดยท่ีตามกรอบแนวคิด The Competing Values Framework ของ 
Cameron and Quinn (1999) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 4 ประเภท คือ 

1)  วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวม (Group culture) คือ วัฒนธรรมท่ีเนนการมีสวน
รวม สนใจความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ การทํางานเปนกลุม เปนทีมของพนักงาน เปน
วัฒนธรรมท่ีเนนเรื่องภายในองคการ และใหความสําคัญกับความยืดหยุนมากกวาท่ีจะยึดตดิกับการ
ควบคุมเพ่ือความม่ันคง ลักษณะองคการจึงมีลักษณะคลายกับครอบครัว องคการจะมุงใหความ
สนับสนุนใหใชทรัพยากรขององคการเพ่ือการพัฒนาพนักงาน และมุงสนใจพนักงานและเพื่อน
รวมงาน ซ่ึงประสิทธิผลขององคการจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือระหวางพนักงาน ผานความ
สอดคลองรวมกัน ความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน  

2)  วัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพ่ือพัฒนา (Developmental culture) คือวัฒนธรรมท่ี
มุงสนใจการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เปนรูปแบบ
ของวัฒนธรรมท่ีตองการความคิดสรางสรรคสําหรับการกอใหเกิดผลิตภัณฑนวัตกรรม และการ
ปรับเปล่ียนการใหบริการท่ีสรางสรรค พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว คานิยมหลัก
อยูท่ีความยืดหยุน ความคิดท่ีหลากหลาย กลาเส่ียงพรอมท่ีจะทดลองเพื่อหาทางออกท่ีสรางสรรค  
คิดนอกกรอบเพ่ือใหเกิดการพัฒนา ทําใหองคการพรอมท่ีจะรองรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา วัฒนธรรมในรูปแบบนี้จะพบในองคการท่ีเพ่ิงเริ่มกอตั้ง หรือองคการอุตสาหกรรมท่ีถึง
จุดอ่ิมตัวและตองการนวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซ่ึงองคการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจ
ใหแกพนักงาน และพนักงานในองคการไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง โดยยึดเปาหมายของ
องคการเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายท่ีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ การเติบโตขององคการ ขยาย
ฐานลูกคาไดตลาดใหม และความสามารถในการตอบสนองไดรวดเร็วเปนหลัก 

3)  วัฒนธรรมเนนการแขงขัน (Market culture) เปนวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญ
กับสภาพแวดลอมภายนอก ผลผลิต ผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย และเปาหมายท่ีไดมีการ
กําหนดไวลวงหนา ซ่ึงองคการจะขับเคล่ือนดวยการแขงขันเพ่ือใหถึงเปาหมาย เพราะรูปแบบของ
วัฒนธรรมจะสนใจท่ีสภาพแวดลอมภายนอก  ความพึงพอใจของลูกคา และผลกําไรขาดทุน 
พนักงานจะถูกคาดหวังใหทํางานอยางหนักและทํางานอยางมีคุณภาพโดยที่องคการจะมีการให
รางวัลเม่ือผลงานบรรลุตามเปาหมาย  องคการแบบนี้มีคานิยมการทํางานแบบแขงขันเชิงรุก เนน
ความสามารถของพนักงาน และการทํางานอยางหนักของพนักงาน 

  4)  วัฒนธรรมเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) เปน
วัฒนธรรมท่ีองคการสนใจท่ีสภาพแวดลอมภายใน ประสิทธิภาพภายในองคการ เนนความม่ันคง
ควบคุมความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น รูปแบบโครงสรางขององคการมีลักษณะสายการบังคับ
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บัญชาท่ีชัดเจน เปนทางการ มีกระบวนการทํางานภายในท่ีนาเช่ือถือ การทํางานท่ีพรอมเพรียงยึด
หลักกฎระเบียบ โดยวัฒนธรรมแบบนี้มีคานิยมหลัก คือความมีม่ันคง มีเสถียรภาพ มีกลไลควบคุม
การทํางาน วัฒนธรรมท่ีเนนสายการบังคับบัญชาเปนวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญตอสภาพแวดลอม
ภายในองคการท่ีมีความม่ันคง ประสิทธิภาพการทํางานจะเกิดขึ้นจากการยึดหลักของกระบวนการ 
วิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน มีหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจนโดยใหยึดและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

วัฒนธรรมแตละแบบมีจุดเดนท่ีแตกตางกันวัฒนธรรมการมีสวนรวมตระหนักถึงการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ สนใจเฉพาะภายในองคการซ่ึงตรงกันขามกับวัฒนธรรมเนนการ
แขงขันท่ีจะบริหารจัดการโดนสนใจภายนอกองคการ (Cameron and Quinn, 1999) และHarrison 

(1972) ไดจัดประเภทของวัฒนธรรม โดยเรียกวัฒนธรรมขององคการวาเปนความคิดขององคการ

(Organization ideologies)  ซ่ึงแบงประเภทของวัฒนธรรมเปน 4 แบบไดแก 

1)  วัฒนธรรมแบบเนนอํานาจ (Power) เปนวัฒนธรรมท่ีองคการชอบการ

แขงขัน  

2)  วัฒนธรรมแบบเนนคน (People) เปนวัฒนธรรมท่ีองคการแสวงหา

ขอตกลงรวมกัน ปฏิเสธการบริหารงานแบบควบคุม  

3)  วัฒนธรรมแบบเนนงาน (Task) เปนวัฒนธรรมท่ีองคการมุงเนนท่ี

ความสามารถ การเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง  

4)  วัฒนธรรมแบบเนนบทบาท (Role) เปนวัฒนธรรมท่ีองคการมุงเนน

ใหพนักงานทํางานตามกฎ ความชอบธรรม และการบริหารแบบราชการ 

Handy (1981) ไดทําการจัดกลุมประเภทของวัฒนธรรมโดยยึดอยูบนพ้ืนฐานมา

จากงานของ Harrison (1972) แต Handy จะชอบใชคําวาวัฒนธรรมมากกวาความคิดขององคการ

เหมือนอยางของ Harrison   เนื่องจากในความคิดของ Handy มองวาเปนชุดของวิธีการดําเนินชีวิต

และบรรทัดฐานโดยแบงจัดกลุมของวัฒนธรรมเปน 4 แบบ ไดแก 

1)  วัฒนธรรมท่ีเนนอํานาจ (Power) เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ีพนักงาน

มีกฎเกณฑในการทํางานนอย หรือกระบวนการขั้นตอนนอย และบรรยากาศในองคการเปน

บรรยากาศของการแขงขันเนนการใชอํานาจ และการเมืองในองคการ  

2)  วัฒนธรรมท่ีเนนบทบาท (Role) เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ีพนักงาน

จะถูกควบคุมการทํางาน โดยกระบวนการขั้นตอนการทํางาน กฎเกณฑตางๆ และบทบาท หรือคํา

บรรยายลักษณะงาน มากกวาท่ีจะใหความสําคัญกับความอิสระในการทํางาน อํานาจในการทํางาน

เปนส่ิงท่ีไดมาจากตําแหนงงาน 
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3)  วัฒนธรรมท่ีเนนงาน (Task) เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีเปาหมาย 

คือการนําคนท่ีเหมาะสมเขามาทํางาน อิทธิพลการทํางานจะขึ้นอยูกับการเปนผูเช่ียวชาญ ไมใชมา

จากตําแหนงหนาท่ี  หรืออํานาจของตัวบุคคล  วัฒนธรรมแบบนี้สามารถปรับเปล่ียนได และให

ความสําคัญกับการทํางานเปนทีม  

4)  วัฒนธรรมท่ีเนนคน (Person)  เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ีใหแตละคน

เปนจุดศูนยกลาง  องคการทําหนาท่ีเพียงเพื่อชวยเหลือ และตอบสนองความตองการของคนท่ีอยูใน

องคการ 

วัฒนธรรมองคการของแตละองคการเปรียบเสมือนเปนลักษณะขององคการท่ี
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับแตละมิติของวัฒนธรรม ท้ังนี้ไดเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอความคิด ลักษณะการทํางานของพนักงานวาเปนเทพเจาการบริหารขององคการโดยแบงลักษณะ
ของการทํางานในองคการท่ีมีลักษณะตางกันออกเปน 4 แบบ (Charles, 1979) คือ  

1)  วัฒนธรรมแบบสโมสร (Club culture) สวนใหญจะพบในองคการ
ขนาดเล็ก เปนลักษณะของการทํางานรวมกันของคนท่ีมีจิตใจคลายกัน ไวเนื้อเช่ือใจกัน เปน
เครือขาย ลักษณะการทํางานของขึ้นกับผูนําท่ีมีบารมีเปนท่ียอมรับของสมาชิก  

2)  วัฒนธรรมเนนตําแหนงบทบาท (Role culture) หรือเรียกวัฒนธรรม
การทํางานแบบนี้วาวัฒนธรรมการทํางานแบบราชการ  (Bureaucracy) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ี
พนักงานในองคการทํางานภายใตความเปนระเบียบเรียบรอย มีกฏเกณฑและขอบังคับท่ีชัดเจนใน
การทํางาน มีแผนผังเกี่ยวกับบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงงาน  

3) วัฒนธรรมเนนภารกิจ (Task culture) เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ี
ลักษณะทํางานไมมีรูปแบบตายตัวสําเร็จรูป ลักษณะการทํางานเปล่ียนไปตามสถานการณตางๆ 
ลักษณะการทํางานของพนักงานจึงไมมีแบบแผนในการทํางาน แตมุงเนนท่ีจะทําทุกวิธีทางเพ่ือให
งานประสบผลสําเร็จ  

4)  วัฒนธรรมเนนความเปนตัวตนของตัวเอง (Existential culture) เปน
วัฒนธรรมท่ีองคการเปดโอกาสใหพนักงานทํางานดวยความเปนตัวตนของตัวเอง มีอิสระภาพการ
ทํางานอยางเต็มท่ี เพ่ือดึงทักษะความสามารถของแตละบุคคล ทํางานใหบรรุลเปาหมายของ
ตนเอง และเปาหมายขององคการ 

นอกจากนั้นแลว Daft (2008) ไดเสนอแนวคิดในการแบงวัฒนธรรม
ออกเปน 4 ประเภท คือ  

1)  วัฒนธรรมเนนการปรับตัว (Adaptability culture) เปนวัฒนธรรมท่ี
เนนเรื่องการปรับตัวใหยืดหยุน เปล่ียนแปลงใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา จากการ
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เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกิดขึ้นทําใหองคการไดมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับ
พนักงาน โดยท่ีพนักงานมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานและพฤติกรรมในรูปแบบใหมได 
เม่ือสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณตางๆเปล่ียนแปลงไป 

2)  วัฒนธรรมเนนพันธกิจ  (Mission culture) องคการจะเนนการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายท่ีชัดเจนขององคการ เพ่ือใหไดประสิทธิผลท่ี
องคการตองการ โดยท่ีวิสัยทัศน และพันธกิจของผูบริหารจะถูกถายทอดใหพนักงานเขาใจ รับรู 
และพนกังานจะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว โดยท่ีผูบริหารขององคการจะกระตุน
ใหพนักงานปฏิบัติงานใหสําเร็จในระดับเปาหมายท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหพันธกิจหลักของ
องคการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

3)  วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวม (Clan culture) วัฒนธรรมท่ีมุงเนนการมี
สวนเกี่ยวของ และการมีสวนรวมในงานของสมาชิกภายในองคการ เปดโอกาสใหสมาชิกทํางาน
รวมกัน กําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหสมาชิกเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของงาน และ
เปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของงาน เพ่ือนําไปสูความผูกพันตอองคการ 

4)  วัฒนธรรมเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) เปน
วัฒนธรรมท่ีสมาชิกในองคการรวมมือกันทํางานตามนโยบาย ธรรมเนียมปฏิบัติ วิธีปฏิบัติท่ีตั้ง
เอาไว โดยเนนการดําเนินงานภายใตระเบียบกฏเกณฑท่ีชัดเจน มีโครงสรางสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน โดยองคการตองการใหสภาพแวดลอมเกิดความมั่นคง ไมมีการเปล่ียนแปลง 

แนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denison (2000) ซ่ึงไดนําเสนอวาวัฒนธรรม
องคการท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในทางธุรกิจ แบงออกเปน 4 รูปแบบ โดยอาศัยเกณฑ
ของความยืดหยุนและความม่ันคง กับการมุงเนนท่ีภายในและภายนอกองคการ ประกอบไปดวย  

1)  วัฒนธรรมการมีสวนรวม (Involvement culture) องคการจะเนนการ
สรางความสามารถของสมาชิกในองคการ สนใจความตองการของสมาชิกในองคการ สมาชิกจะ
รูสึกไดถึงความเปนเจาขององคการ มีความรับผิดช อบรวมกัน และไดรับอํานาจใหมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการดําเนินงานขององคการ 

2)  วัฒนธรรมเนนความสอดคลองตองกัน (Consistency culture) สมาชิก
ในองคการยอมรับระบบ และคานิยมหลักรวมกัน เพ่ือทําใหองคการมีวัฒนธรรมท่ีแข็ง ซ่ึงจะ
นําไปสูความรูสึกท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

3)  วัฒนธรรมเนนการปรับตัว (Adaptability culture) เปนวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีสมาชิกในองคการมีความคิดสรางสรรคเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง ความตองการของ
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ธุรกิจและความตองการจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ทําใหสมาชิกในองคการตองมีการ
ปรับตัวเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงจากภายนอกองคการไดรวดเร็ว    

4)  วัฒนธรรมมุงเนนท่ีพันธกิจ (Mission culture) ทุกคนในองคการจะ
รับรู เขาใจถึงพันธกิจรวมกัน สามารถเขาใจทิศทางขององคการ เปาหมายในระยะยาว และสมาชิก
จะมีการแลก เปล่ียนวิสัยทัศนทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมกัน เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคา และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมภายนอกองคการโดยตระหนักอยูบนความชัดเจนของ
วิสัยทัศนองคการ และเปาหมายความสําเร็จ ซ่ึงการประเมินวัฒนธรรมเนนการปรับตัว และ
วัฒนธรรมมุงเนนท่ีพันธกิจขององคการ เปนการประเมินท่ีตองสนใจความสัมพันธระหวาง
องคการกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการดวย 
 

ตารางท่ี 2.8  สรุปแนวคิดวัฒนธรรมการทํางานในองคการ  

 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 
Harrison 

(1972)   

Charles  

(1979) 

Handy 

(1981)   

Cameron 

and Quinn 
(1999) 

Denison 

(2000) 
Daft 

(2008) 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการปรับตัว(Adaptability) 

      

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการมีสวนรวม(Involvement)         

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนโครงสรางและกฎระเบียบ 
(Bureaucratic) 

      

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการแขงขัน (Market) 

      

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนพันธกิจ (Mission) 

      

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนความสอดคลองตองกัน
(Consistency) 

      

 

ดังนั้นกรอบการวิเคราะหวัฒนธรรมการทํางานในองคการสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให

กรอบการวิเคราะหวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมทุกลักษณะ ทุกมิติท่ีมีรวมกันของพนักงานท้ังหมดใน



  

100 

องคการ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบการวิเคราะหสําหรับตัวแปรอิสระวัฒนธรรมการทํางานใน

องคการโดยประยุกตมาจากแนวคิดของนักวิชาการ 6 คน คือ Harrison (1972); Charles (1979); 

Handy (1981); Cameron and Quinn (1999); Denison (2000)  และDaft (2008) ซ่ึงตัวแปรปจจัยดาน

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ ประกอบไปดวยตัวแปร 4 ตัวแปร คือ 1) วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการปรับตัว  2) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 3) วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ และ4) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธ

กิจไดแก 

1) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว (Adaptability culture) 

หมายถึง  วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานท่ีสามารถปรับตัวตอบสนองกับความตองการของผูมี

สวนไดเสียในองคการ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

2) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (Involvement culture)  

หมายถึง  วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานท่ีมุงเนนใหผูคนในองคการมีสวนรวม  มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติพันธกิจองคการดวยความรูสึกของการเปนเจาของ  

3) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (Bureaucratic 

culture) หมายถึงวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานท่ีมีการยอมรับ ความมีระเบียบของการทํางาน 

มุงเนนเรื่องการใหยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด เปนวัฒนธรรมท่ีเนนให

พนักงานรวมมือดําเนินงานภายใตระเบียบกฏเกณฑ นโยบาย พนักงานรวมมือกันทํางานภายใต

นโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ  

4) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ (Mission culture) หมายถึง

วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานท่ีใหพนักงานทํางานโดยมุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศน จุดมุงหมายท่ีชัดเจนขององคการ เพ่ือใหไดประสิทธิผลท่ีตองการ พนักงานทุกคนใน

องคการรับรูถึงพันธกิจท่ีมีรวมกัน สามารถเขาใจทิศทางขององคการ  

 

2.5.3  การประเมินวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

การวัดและการเปรียบเทียบวัฒนธรรมท่ีเปนระบบเปนเรื่องท่ียาก ความพยายามของ

นักวิชาการสวนใหญจึงตรวจสอบวัฒนธรรมจากเรื่องราว สัญลักษณ พิธีกรรม ระเบียบแบบแผน 

โดยผานการใชวธีิการสัมภาษณ แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด เพ่ือท่ีจะประเมินตรวจสอบ

คานิยม และความเช่ือของพนักงาน หรือการเขาไปเปนสมาชิกขององคการ เพ่ือเขาไปสังเกตผาน

การมีสวนรวมกับสมาชิกในองคการ (Newstrom and Davis, 2007) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมขององคการจะเปนการวัดวาพนักงานในองคการมองอยางไรเกี่ยวกับองคการ เชน
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องคการสนับสนุนการทํางานเปนทีมหรือไม องคการมีรางวัลสําหรับการทํานวัตกรรมหรือไม แต

ในทางตรงกันขามถาเปนการวัดความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานจะมุงสนใจท่ีจะวัดถึง

ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการทํางาน โดยใหความสนใจตอความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอความ

คาดหวังขององคการ ความรูสึกตอเรื่องของรางวัล (Robbins and Judge, 2007) ปจจุบันมีวิธีการท่ีใช

ในการประเมินวัฒนธรรมองคการอยูจํานวนหนึ่ง แตก็ไมใชเรื่องงายท่ีจะประเมินวัฒนธรรม

องคการเนื่องจากวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือท่ีขึ้นอยูกับแตละบุคคล ขอสมมติฐานท่ี

เกิดขึ้นโดยไมรูตัว และส่ิงท่ีมองไมเห็น (ซ่ึงยากตอการประเมิน) และประเมินจากปรากฎการณผาน

การสังเกต เชน บรรทัดฐานของพฤติกรรม ซ่ึงเครือ่งมือท่ีนิยมใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิด

ขององคการ (Organizational ideology questionnaire) (Harrison, 1972) ซ่ึงแบบสอบถามประกอบ

ไปดวยความคิดขององคการท้ัง 4 แบบ ตามแนวคิดของ Harrison (อํานาจ บทบาท งาน คน) ท้ังนี้

แบบสอบถามท่ีสมบูรณจะเปนประโยคท่ีมีการจัดอันดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพท่ีแทจริงของ

องคการ โดยประโยคสอบถามความคิดเห็นเหลานั้น เชน 

1) หัวหนาท่ีดี คือคนท่ีเขมแข็ง กลาตัดสินใจ มีความม่ันคง มีความยุติธรรม 

2) ผูใตบังคับบัญชาท่ีดี คือคนท่ีเช่ือฟงหัวหนา ทํางานหนัก และมีความรักงาน 

3) พนักงานท่ีดี ตองเปนคนท่ีฉลาด ชอบการแขงขัน ตองการอํานาจ 

4) การมอบหมายงาน เปนการมอบหมายตามความตองการของแตละบุคคล และ

วิจารณญาณของบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

5) คนท่ีมีความรู และมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับปญหามากท่ีสุด จะเปนผูตดัสินใจ 

ท้ังนี้วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีถูกสงผานไปยังพนักงานในรูปแบบตางๆ เชน เรื่องเลา หนังสือ

หรือวรรณกรรม พิธีกรรม สัญลักษณทางวัตถุ และภาษา เปนตน ซ่ึงหนังสือหรือวรรณกรรมจะเปน

ส่ิงท่ีบันทึกเรื่องราวตางๆท่ีเกิดขึ้นในองคการ หรือเกี่ยวกับผูกอตั้งองคการ เชนวิธีการท่ีทําใหเกิด

ความสําเร็จ กฎระเบียบลงโทษ หลักการปรับลดพนักงาน การโยกยายพนักงาน วิธีการลดความ

ผิดพลาด ซ่ึงหนังสือจะบันทึกเรื่องราวตั้งแตอดีต เพ่ือนํามาใชอธิบายเหตุการณปจจุบัน หรือวิธี

ปฏิบัติท่ีองคการใชอยูในปจจุบัน ในสวนของพิธีกรรมจะทําใหผูศึกษาเขาใจกิจกรรมท่ีพนักงานใน

องคการกระทํากันอยางตอเนื่อง ซ่ึงพิธีกรรมจะเปนหัวใจสําคัญในการเขาใจคานิยมรวม เปาหมาย

รวมกันของคนในองคการ และสวนการศึกษาวัฒนธรรมโดยดูจากสัญลักษณทางวัตถุ เชนพาหนะท่ี

ใชในการเดินทางของผูบริหาร ขนาดของหองประชุม ขนาดของสํานักงาน อุปกรณตกแตง

สํานักงาน ชุดเส้ือผา ซ่ึงจะเปนการอธิบายถึงวิธีการคิด คานิยมท่ีเปดเผย ความเสมอภาค และความ

ยืดหยุน และการศึกษาวัฒนธรรมจากภาษาจะทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมยอยในองคการได เนื่องจาก

บางองคการอาจจะมีการใชภาษาท่ีเฉพาะสําหรับกลุมคนในองคการ เชนคําเฉพาะท่ีใชเรียกบุคคล
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สําคัญขององคการหรือผลิตภัณฑขององคการ ซ่ึงภาษาเฉพาะเหลานั้นจะเปนส่ิงท่ีเขาใจกันเฉพาะ

พนักงานในองคการนั้นเทานั้นองคการ (Robbins, 2005) 

 

2.5.4  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ กับผลการปฏิบัติงาน 

 วัฒนธรรมองคการนั้นมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันขององคการ ท้ังนี้

รูปแบบของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันก็สงผลตอผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันขององคการท่ี

แตกตางกัน (Peters and Waterman, 1982) ซ่ึงผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลนั้นประกอบไปดวย

ความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในงาน และการยังคงอยูปฏิบัติงานในองคการ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะ

เกิดขึ้นไดเม่ือคุณลักษณะของบุคคลมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการ (Wallach, 1983) 

ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการไดศึกษาความสัมพันธ และอิทธิพลของรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน

กับผลการปฏิบัติงานเชน Goffee and Jones (1998) ศึกษารูปแบบของวัฒนธรรม 4 รูปแบบ คือ

วัฒนธรรมแบบเครือขาย (Networked) วัฒนธรรมแบบผูรับจาง (Mercenary) วัฒนธรรมแบบแตก

กระจาย (Fragmented) วัฒนธรรมแบบชุมชน (Communal) และMartin (1992) ศึกษารูปแบบ

วัฒนธรรมโดยมีมุมมองรูปแบบวัฒนธรรม 3 รูปแบบ คือวัฒนธรรมแบบบูรณาการ(Integration) 

วัฒนธรรมสรางความแตกตาง  (Differentiation)วัฒนธรรมแบบแตกกระจาย (Fragmented) 

นอกจากนี้ Wallach (1983) ไดศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมใน 3 รูปแบบ คือวัฒนธรรมแบบราชการ 

(Bureaucratic) วัฒนธรรมเนนความสัมพันธระหวางพนักงาน (Supportive) และวัฒนธรรมแบบ

สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative) แตละรูปแบบมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากบุคคลนั้นไดมีคานิยมสวนบุคคล ทัศนคติ ความเช่ือ เชนเดียวกับท่ี Ogbonna (1992) 

สรุปวาวัฒนธรรมองคการสรางความสามารถในการแขงขันได เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปน

เรื่องของขอบเขตการจัดการภายในองคการ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางาน กระบวนการสงผาน

ขอมูลตางๆ การติดตอส่ือสารของพนักงานเกิดการแลกเปล่ียนคานิยมการทํางานใหสอดคลองกัน

และ McShane and Von Gilnow (2009) ไดสรุปวาวัฒนธรรมแบบปรับตัว(Adaptive culture) เปน
วัฒนธรรมท่ีมุงสนใจไปท่ีการเปล่ียนแปลงภายนอกองคการโดยสนใจลงไปท่ีความตองการของ
ลูกคาและผู ท่ีมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงวัฒนธรรมแบบปรับตัวจะมีสวนชวยสนับสนุนในการ

เปล่ียนแปลง และใหความเช่ือม่ันกับความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจะทําให

พนักงานมีความตื่นตัว ทํางานไดอยางสะดวก และพนักงานจะแสวงหาโอกาสมากกวาท่ีจะรอ

โอกาส  และ Hellriegel et al. (2001) ไดศึกษาความสัมพันธอิทธิพลทางตรงของวัฒนธรรมองคการ

กับผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผล ดวยเหตุผลของสมมติฐานเบ้ืองตนจึงมีความพยายามท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเพ่ือสรางประสิทธิผลขององคการใหเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจากผลการศึกษา
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ระหวางวัฒนธรรมและประสิทธิผลทําใหพบวาองคการจะมีวัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีทํา

ใหประสิทธิผลขององคการสูง โดยความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับผลการปฏิบัติงานมีดังนี้  

1)  วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานขององคการในระยะยาว 

2)  วัฒนธรรมองคการจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลว

ขององคการในทศวรรษหนา 

3)  วัฒนธรรมองคการท่ีขัดขวางผลการปฏิบัติงานเปนส่ิงท่ีพบไดงาย แต

วัฒนธรรมองคการก็สามารถท่ีจะพัฒนาไดอยางมีเหตุมีผลดวยสติปญญาของพนักงาน  

4)  ผูบริหารท่ีเขาใจ และสนับสนุนวัฒนธรรม จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมท่ีสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นได  

จากผลการศึกษาของ Hellriegel et al. (2001) ทําใหสรุปไดวาอิทธิพลของวัฒนธรรม

องคการมีผลตอพฤติกรรมของพนักงานและผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากการรับรูวัฒนธรรมของ

องคการทําใหพนักงานทราบเขาใจประวัติ และปจจุบันขององคการ ส่ิงท่ีพนักงานไดรับรูนี้จะเปน

ประโยชนตอการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของพนักงานในอนาคต และวัฒนธรรม

ขององคการนั้นสามารถท่ีจะสรางความผูกพันใหพนักงานเกิดความรูสึกท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือ

เปาหมายเดียวกัน  ซ่ึงวัฒนธรรมขององคการนั้นสามารถรับรูโดยผานพฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัต ิ

ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางาน และผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ ซ่ึง 

Xenikou and Simosi (2006) ไดศึกษาองคการทางการเงินขนาดใหญของประเทศกรีซโดยเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถามจากพนักงาน 300 คน โดยนิยามความหมายของวัฒนธรรมเนนความสัมพันธ

ระหวางพนักงาน (Humanistic) วาเปนคุณลักษณะการทํางานท่ีรวมมือกันระหวางพนักงาน เนนการ

ทํางานเปนทีม พนักงานมีอํานาจในการตัดสินใจ มีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนวัฒนธรรมเนน

การปรับตัว (Adaptive) ลักษณะการทํางานพนักงานในองคการจะปรับตัวตามสถานการณท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง พลวัตทางการตลาด เพ่ือใหองคการสามารถแขงขันได และวัฒนธรรมเนนผลสําเร็จ

(Achievement) เปนลักษณะการทํางานของพนักงานท่ีอยูในองคการจะมีรูปแบบท่ีเนนพันธกิจของ

องคการ เปาหมายขององคการ ตระหนักถึงความสําเร็จเปนหลัก ซ่ึงองคการจะกระตุนพนักงานให

ทํางานโดยการตั้งเปาหมายท่ียากและทาทาย เพ่ือใหพนักงานใชความคิดท่ีสรางสรรค เกิดการ

ทดลองปฏิบัติงาน และเม่ือพนักงานทํางานบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ พนักงานจะไดรับรางวัล

จากองคการ ท้ังนี้ไดรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนดังภาพท่ี 2.23 
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ภาพที่ 2.23  เสนทางความสัมพันธเชิงเสนพฤตกิรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางาน และผลการ

ปฏิบัติงาน 

แหลงที่มา:  Xenikou and Simosi, 2006. 

 

จากเสนทางความสัมพันธเชิงเสนผลปรากฏวาวัฒนธรรมเนนผลสําเร็จวัฒนธรรมเนนการ

ปรับตัวมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมเนนความสัมพันธระหวางพนักงานมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานโดยสงผาน

วัฒนธรรมเนนผลสําเร็จ ดังนั้นธรรมเนียมปฏิบัติการทํางานขององคการตองมีการตั้งเปาหมาย 

มาตรฐานการทํางานท่ีสูง และต้ังเปาประสิทธิผล เพ่ือท่ีจะชวยใหเกิดผลการปฏิบัติงานในระดับท่ี

สูง  สวนวัฒนธรรมเนนความสัมพันธระหวางพนักงานมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานโดย

ผานวัฒนธรรมเนนผลสําเร็จ เพราะวาลักษณะของการทํางานรวมกัน โครงสรางความสัมพันธใน

องคการจะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน จะตองมีการทํางานเปนทีมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

เพ่ือใหบรรลุตอเปาหมายเดียวกัน และวัฒนธรรมเนนการปรับตัวมีอิทธิพลเชิงลบกับผลการ

ปฏิบัติงานอาจจะเปนเพราะวาการปรับตัวตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอาจจะสงผลทางลบกับผล

ทางเงินในระยะส้ัน แตวัฒนธรรมเนนการปรับตัวตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง การมีความคิด

สรางสรรคนวัตกรรม อาจจะมีสวนชวยตอผลทางการเงินและเศรษฐกิจขององคการในระยะยาว 

 

2.5.5  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ กับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะถูกพิจารณาในบริบทขององคการซ่ึงประกอบไป

ดวย วัฒนธรรมองคการ กลยุทธองคการ พฤติกรรมผูนํา และความคาดหวังของพนักงาน โดยท่ี

วัฒนธรรมเนนความสัมพันธ 
ระหวางพนักงาน 

วัฒนธรรมเนนการปรับตัว 

 

0.37 พฤติกรรมผูนํา 
สรางความเปลี่ยนแปลง 

0.73 

-0.42 

0.80 
ผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมเนนผลสําเร็จ 
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วัฒนธรรมขององคการเปนทิศทางในการควบคุมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Garavan, 

2007) ซ่ึงวิสัยทัศนและคานิยมจะเปนตัวเสริม และเปนเกณฑกําหนด เพ่ือใหผูเช่ียวชาญและนัก

ปฏิบัติทางดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใชในการประเมินความสอดคลองภายในระหวางกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับวัฒนธรรมองคการ (Pfeiffer, 1994)  และการบูรณาการวัฒนธรรม

องคการ กับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนการชวยทําใหกลยุทธ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคขององคการบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงการบูรณาการแนวราบจะมุงสนใจระดับของความ

สอดคลองระหวางวัฒนธรรมองคการกับบรรยากาศองคการ ซ่ึงบรรยากาศในองคการหมายถึงการ

รับรู ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน และสวนการบูรณาการแนวดิ่งเปนหลอหลอม

ระหวางคานิยม ความเช่ือ กับความคาดหวังของพนักงานและความตองการเรียนรู เพ่ือใหกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสนับสนุนตอเปาหมายขององคการ (Truss and Gratton, 1994) ท้ังนี้

วิธีการเรียนรูของพนักงานในแตละองคการจะแตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรมขององคการ 

เนื่องจากวัฒนธรรมจะมีผลตอทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติขององคการ 

ทําใหวัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับการฝกอบรม และการพัฒนาของพนักงาน

(Armstrong, 2006a) เชนเดียวกับกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเปนกิจกรรมท่ีตระหนักถึงการศึกษาและ

เปาหมายขององคการซ่ึงลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพจะแตกตางกันในแตละองคการ

เพราะตองขึ้นอยูกับขนาดขององคการ และวัฒนธรรมองคการ (Rees, Jarvalt and Metcalfe, 2005) 

และเนื่องจากองคการมีความซับซอนทําใหการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
มุทําใหนักกลยทุธบริหารทรัพยากรมนุษยตองออกแบบโดยเริ่มจากการเปล่ียนแปลงองคการ และ
วัฒนธรรมขององคการ ซ่ึงวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีลักษณะความไววางใจ มีกลไลการใหรางวัล จะ
ทําใหกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความตองการของกลยุทธธุรกิจชัดเจนขึ้น และ
ทําใหเปนการสรางผลประโยชนการแขงขันโดยผานทางการบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุษยใน
องคการ (Kearns, 2003) ซ่ึงวัฒนธรรมขององคการท่ีสงเสริมการเรียนรูและเอ้ือใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยประสบความสําเร็จ เชนวัฒนธรรมท่ีใหคุณคา รางวัลในการเรียนรู ใหผลตอบแทน
สําหรับนวัตกรรม มีความไวเนื้อเช่ือใจและความมีอิสระในการตัดสินใจทํางาน การสนับสนุนดาน
งบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนางานของพนักงาน และวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนใหพนักงาน
สรางสรรคความรวมมือกันทํางาน (Marquardt, 1996) กิจกรรมการพัฒนาองคการเปนกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นเพ่ือพัฒนาและสรางแนวทางการแกปญหาใหกับองคการ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอยางเปน

ระบบมีความเช่ือมโยงกับพนักงานทุกคน กลยุทธ โครงสรางขององคการ และวัฒนธรรมของ

องคการ (Gilley and Maycunich, 2000) ท้ังนี้ชองทางของการสงผานกิจกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย คือโครงสรางขององคการ วัฒนธรรม และความสามารถขององคการ โดยชองทางหลักท่ีใช
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ในการปฏิรูปงานของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น คือการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมขององคการ 
โดยผูบริหารดานทรัพยากรนุษยจะตองเปนผูนําหลักในการสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นใน
องคการ (Reddington, Williamson and Withers, 2005) และ Harris and Mossholder (1996) สรุปวา

วัฒนธรรมองคการจะเปนจุดยืนหรือเปนศูนยกลางของปจจัยดานการกําหนดการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพราะวัฒนธรรมองคการจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล ความผูกพัน แรงจูงใจ และ

คุณธรรม เชนเดียวกับ Armbrecht et al. (2001) สรุปวามีปจจัย 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูใน

องคการคือ วัฒนธรรม โครงสรางพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีสุดท่ีจะตองแทรกซึมเขาไปในองคการเพ่ือใหเกดิการแลกเปล่ียนความรู และทําใหบุคคลมี

การปฏิสัมพันธกันเกิดการเรียนรูจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง สอดคลองกับ Pool (2000) และ Hall 

(2001) ท่ีสรุปวาวัฒนธรรมท่ีคงอยูในองคการเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดความสําเร็จของ

องคการการเรียนรู เนื่องจากวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีสนับสนุน กระตุนใหพนักงานเกิดเรียนรู 

และทําใหพนักงานมีการปรบัปรุง พัฒนา และถายโอนความรู   

กรอบแนวคิดวัฒนธรรม The Competing Values Framework (CVF) ถูกนํามาอธิบายการ

พัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยมีเปาหมายเพ่ือประสิทธิผลขององคการโดยเปนการ

พิจารณาใน 2 มิติ มิติท่ี 1 ความยืดหยุนและความรอบคอบ กับความเสถียรภาพและการควบคุม มิติ
ท่ี 2  มุงสนใจสภาพแวดลอมภายในและการบูรณาการ กับมุงสนใจสภาพแวดลอมภายนอกและ
ความแตกตาง (Panayotopoulou and Papalexandris, 2004) ซ่ึงความสัมพันธระหวางกรอบ
วัฒนธรรมองคการกับการบริหารทรัพยากรมนุษยถูกอธิบายโดย Cameron and Quinn (1999) เปน

รูปแบบท่ีถูกพัฒนานํามาใชสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกัน 4 รูปแบบ ดัง

ภาพท่ี 2.24 
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ภาพที่ 2.24  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) 

แหลงท่ีมา:  Panayotopoulou and Papalexandris, 2004. 
 

รูปแบบท่ี 1  เปนรูปแบบการสรางความสัมพันธของพนักงาน (Human relations) มีลักษณะ

การทํางานท่ียืดหยุนโดยมุงสนใจกระบวนการภายในองคการ ตระหนักถึงการทํางานเปนทีม ความ

ผูกพันของพนักงาน โดยใชการพัฒนาและการใหรางวัลเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน 

การมีสวนรวมของพนักงาน การสรางจูงใจโดยการมอบอํานาจการตัดสินใจ การพัฒนา การส่ือสาร

กับพนักงาน  รูปแบบท่ี 2  รูปแบบระบบเปด (Open system) มีลักษณะการทํางานท่ียืดหยุน โดยมุง

สนใจสถานการณภายนอกองคการ และสนับสนุนการสรางนวัตกรรม  การใชประโยชนจาก

ความคิดสรางสรรคของพนักงาน การมอบสิทธิความเปนเจาของและกลาเส่ียงเพ่ือประโยชน

องคการในอนาคต หนาท่ีความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษยตองติดตามการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ทรัพยากรใหม กระบวนการและวิธีการใหมอยาง

ตอเนื่อง ความสําเร็จถูกประเมินดวยความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น รูปแบบ

วัฒนธรรมเนนการมีสวนรวม  

เปนการสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน 

บทบาทของ HR: เปนท่ีพึ่งใหกับพนักงาน 

กระบวนการ: ตอบสนองความตองการของ   

                       พนักงาน 

เปาหมาย : ความผูกพัน ความสามารถ    

ความเสถียรภาพและการควบคุม 

มุงสนใจสภาพแวดลอมภายใน 
และการบูรณาการ 

มุงสนใจสภาพแวดลอมภายนอกและ
ความแตกตาง 

ความยืดหยุนและความรอบคอบ 

วัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพื่อพัฒนา 
เปนระบบการบริหารงานแบบเปด 

บทบาทของ HR: ผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ: สรางความสะดวกเพ่ือใหเกิดการ  

                       เปลี่ยนแปลง 

เปาหมาย : เปลี่ยนแปลงองคการ 

วัฒนธรรมเนนสายการบังคับบัญชา  
รูปแบบเปนกระบวนการบริหารภายใน 

บทบาทของ HR: บริหารงานภายใน 

กระบวนการ: โครงสรางการทํางานมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย: ประสิทธิผลของโครงสรางองคการ 

วัฒนธรรมเนนการแขงขัน 

รูปแบบเปนกระบวนการบริหารภายใน 

บทบาทของ HR: เปนสวนหนึ่งของกลยุทธธุรกิจ 

กระบวนการ: บูรณาการ HR กับกลยุทธธุรกิจ 

เปาหมาย : สงผลท้ังระบบการทํางาน 
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ท่ี 3  รูปแบบกระบวนการภายใน (Internal process) มีลักษณะการทํางานท่ีถูกบังคับบัญชาจาก

กระบวนการภายใน เปนระบบการทํางานท่ีเปนระบบปด และควบคุมการทํางานของพนักงาน มี

มาตรฐานการทํางานท่ียึดม่ันกับกระบวนการ เพ่ือรักษาความม่ันคงและสายการบังคับบัญชา ความ

รับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีวิเคราะหงาน ปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการ

ทํางาน เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ี 4  รูปแบบมุงเนนความสําเร็จ 

(Rational goal) มีลักษณะการทํางานท่ีถูกควบคุมมุงสนใจการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมภายนอก

องคการ โดยยึดความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเปนหลัก โดยจะตระหนักถึงการ

วางแผน กําหนดเปาหมายความสําเร็จ หาท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษยจะทําหนาท่ีในการ

เปรียบเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจโดยบูรณาการกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธ

ธุรกิจเขาดวยกัน การประเมินเปาหมาย ผลผลิตและความสามารถในการแขงขัน พัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติ และเช่ือมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการใหรางวัล (Panayotopoulou and 

Papalexandris, 2004) 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับคานิยมหลัก

องคการของ Hassan (2007) พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองตระหนักถึงคานิยมรวมกันใน

องคการ เพ่ือท่ีองคการจะไดจัดกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน ท้ังกิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการ

เรียนรู ท่ีสอดคลองกับคานิยมของพนักงาน คานิยมการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมกับงาน และ

ความคิดสรางสรรค เปนคานิยมท่ีเอ้ืออํานวยตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังกิจกรรมการ

ประเมินศักยภาพ การใหรางวัล การพัฒนา และผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการคนใหเหมาะสม
กับองคการ (Person – organizational fit) ของ Taormina (2008) ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
กิจกรรมการฝกอบรม แตมีความสัมพันธเชิงลบกับการรับรางวัลและโอกาสความกาวหนา เม่ือ
วิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอกิจกรรมการฝกอบรม ผลปรากฏวาวัฒนธรรมการทํางาน
แบบเนนโครงสรางและกฎระเบียบไมอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม และมีอิทธิพลทางลบกับ

การรับรางวัลและโอกาสความกาวหนา เนื่องจากเปนวัฒนธรรมการทํางานท่ียึดตามหลักกฎระเบียบ 
และลักษณะการทํางานท่ีมีรูปแบบเปนทางการมากเกินไป ทําใหการทํางานตองเปนไปตามหลัก
กฎระเบียบขององคการ และทําใหขาดโอกาสความกาวหนาหรือรางวัลท่ีจะไดรับ สวนวัฒนธรรม
การทํางานแบบสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation culture) หรือเปนวัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพ่ือ
พัฒนา มีความสัมพันธเชิงลบกับกิจกรรมการฝกอบรม แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรางวัล
และโอกาสความกาวหนา เม่ือวิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมผลปรากฏวาวัฒนธรรมการทํางาน
แบบสรางสรรคนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการรับรางวัลและโอกาสความกาวหนา เนื่องจากลักษณะ
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การทํางานจะเปนในรูปแบบท่ีกลาเส่ียง ชอบทดลอง และมีรางวัลโบนัสสําหรับพนักงานท่ีมี
ความคิดสรางสรรค และสามารถพัฒนาตนเองได และวัฒนธรรมทํางานเนนความสัมพันธระหวาง
พนักงาน (Supportive culture) มีความสัมพันธเชิงบวกกับกิจกรรมการฝกอบรม แตมีความสัมพันธ
เชิงลบกับการรับรางวัลและโอกาสความกาวหนา เนื่องมาจากผลความแตกตางของเงินเดือน รางวัล
และโอกาสความกาวหนา ทําใหเกิดการแขงขันระหวางพนักงานดวยกันเพ่ือแยงชิงรางวัลและ
โอกาสความกาวหนา ทําใหเปนการลดความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานดวยกัน 

การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน องคการ
ควรพิจารณาวาองคการตองการบุคคลแบบใดท่ีเหมาะสมกับองคการ ซ่ึงในการรับพนักงานใหมเขา
ทํางานกับองคการ ถาไดพนักงานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม คานิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของ
องคการตั้งแตเริ่มตนจะทําใหองคการประสบผลสําเร็จ (Chatman, 1991) สอดคลองกับแนวคิดของ           
Kristof (2000) ท่ีสรุปการคัดเลือกความเหมาะสมของบุคคลเขาทํางาน คือพนักงานใหมท่ีรับเขามา
ทํางานนั้นตองมีความเหมาะสมเขากันไดกับท้ังงานและองคการ ซ่ึงแนวคิดการประเมินพนักงาน
ใหมเขาทํางานใหคัดเลือกบุคคลใหเหมาะกับงาน และเหมาะกับองคการนั้น จะมีประโยชนมากท่ีจะ
พยายามเชื่อมโยงบุคคลใหเขากับระดับของงานและองคการ เนื่องจากจะเปนการชวยลดอัตราการ
เขา ออกของพนักงานในองคการ และ Knowles, Swanson and Holton (2005) เห็นวาองคการควร
จะมีการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเดนขององคการ กับคานิยมของพนักงานใหม เพ่ือให
เกิดประโยชนตอความสําเร็จขององคการจึงควรจะทําการฝกอบรมพนักงานใหมเพ่ือปรับคานิยม
ของบุคคลใหเขากับวัฒนธรรมองคการดวย จากแนวคิดท่ีพนักงานใหมตองมีความเหมาะสมและ

เขากันไดกับองคการ ทําใหเม่ือองคการหรือสวนงานยอยในองคการรับพนักงานเขามาใหม จึง

จําเปนตองมีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาพนักงานใหม ใหรับรูเขาใจถึงวัฒนธรรมใหม วัฒนธรรมยอย เพ่ือ

สรางพนักงานใหมใหเกิดประสิทธิผลของงาน เนื่องจากในแตละสาขาวิชาชีพจะมีขอบเขตเฉพาะ

ของแตละอาชีพ เม่ือบุคคลเขาเริ่มทําอาชีพใหม เริ่มสลับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน ก็จะเปนบุคคล

ใหมสําหรับอาชีพในองคการนั้น กระบวนการการพัฒนาพนักงานเพ่ือยกระดับของผลการ

ปฏิบัติงานนั้นสามารถพิจารณาไดจาก 4 ขอบเขตท่ีมีความสัมพันธกัน คือปจเจกบุคคล (Individual) 

กลุมบุคคล (People) องคการ (Organization) และภาระหนาท่ีของงาน (Work tasks) ดังภาพท่ี 2.25 
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ภาพที่ 2.25  ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน 

แหลงท่ีมา:  Knowles, Swanson and Holton, 2005. 

 
การพิจารณากระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงานตอง

พิจารณาจากบริบทท้ัง 4 ขอบเขต คือขอบเขตของปจเจกบุคคล (Individual) หมายถึง พนักงานใหม

ท่ีเขามาทํางานเม่ือพิจารณาจากระดับของประสบการณท่ีแตกตางกัน ซ่ึงประสบการณนั้นเปนท่ี

สะสมของการเรียนรู ทัศนคติ และคานิยม เม่ือพิจารณากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองระหวาง

บุคคลกับองคการ ทัศนคติจะเปนส่ิงเฉพาะของแตละบุคคล เปนคานิยมท่ีใชในการตัดสินใจ

ลวงหนาเกี่ยวกับอาชีพ งาน และองคการ ซ่ึงประสิทธิผลของงานจะมีความสัมพันธกับทัศนคติและ

การคาดหวังของแตละบุคคล สวนกลุมบุคคล (People) จะเปนขอบเขตหนึ่งท่ีตองพิจารณาในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเนื่องจากกระบวนการพัฒนาจะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของการ

ทํางาน ขอมูลขาวสารท่ีไดรับ เชนความประทับใจการบริหารงาน ความสัมพันธกับทีมงาน หัวหนา 

และผูบริหาร ส่ิงเหลานีจ้ะเปนส่ิงท่ีทําใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญในสรางทักษะใหเปนท่ี

ตองการของการบริหารงาน ทีมงาน และหัวหนางาน สวนขอบเขตขององคการ (Organization) มีส่ิง

ท่ีตองพิจารณาคือวัฒนธรรมองคการ ความเขาใจองคการ บทบาทขององคการ ความเขาใจองคการ

ปจเจกบุคคล (INDIVIDUAL) 

• ทัศนตติ (Attitudes) 

• การคาดหวัง (Expectations) 

• การตระหนักถึงองคการ  

     (Breaking in) 

กลุมบุคคล (PEOPLE) 

• ความประทับใจการบริหาร  

   (Impression Management) 

• ความสัมพันธ (Relationships) 

• หัวหนา (Supervisor) 

องคการ (ORGANIZATION) 

• วัฒนธรรมองคการ (Culture) 

• ความเขาใจองคการ (Savvy) 

• บทบาทองคการ (Roles) 

หนาที่ (WORK TASKS) 

• ความเขาใจถึงภาระหนาท่ี 

   (Work Savvy) 

• ความรูเกี่ยวกับงาน(Task  Knowledge) 

• ความรู ทักษะ ความสามารถ  

    (Knowledge, Skills and Abilities) 
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เปนเรื่องท่ีรับรูไดจากเร่ืองท่ีเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ การเขาใจถึงปจจัยท่ีทําใหองคการประสบ

ความสําเร็จ การรับรูถึงเปาหมายขององคการ เม่ือเขาใจถึงขอบเขตขององคการ วัฒนธรรมองคการ 

ความเขาใจองคการ บทบาทขององคการจะทําใหพนักงานตระหนักถึงทักษะ ความรูท่ีตองการ

เพ่ือท่ีจะเรียนรูใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ และการพิจารณาถึง

ขอบเขตภาระหนาท่ีของงาน (Work tasks) นั้นจะมีผลตอการสรางความเขาใจถึงการประยุกตใช

ความรู ทักษะ ความสามารถเพ่ือการทํางานในปจจุบัน และทําใหเขาใจถึงการพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถสําหรับงานในอนาคต  

 

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดรวบรวมผลงานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆท่ีทําการศึกษาโดย

ทําการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีงานวิจัยท่ีนาสนใจดังนี้ 

กมเลศน สันติเวชชกุล และพัชสิรี ชมภูคํา (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ : มาตรฐานการพัฒนาคน CU” มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ
ของประเทศไทยและพัฒนาแนวทางการออกแบบระบบมาตรฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันจะ
นํามาซ่ึงความไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาอยางย่ังยืนของสถานประกอบการในประเทศ
ไทย รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางสนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในสถานประกอบการ เพ่ือยกระดับการแขงขันของประเทศ โดยในการศึกษาครั้งนี ้ไดทําการศึกษา
จากท้ังการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญดานการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในและ
ตางประเทศ การจัดประชุมกลุม รวมถึงการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญทางดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจากองคการ จากการศึกษาพบวาในปจจุบันองคการตางๆ กําลังให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากขึ้น แตในทางกลับกันก็พบวาการปฏิบัติทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูขององคการตางๆ นั้นยังคงไมเปนระบบอยางครบรอบดาน อีกท้ัง
ยังคงขาดแนวทางท่ีจะใชเปนหลักปฏิบัติท่ีชัดเจน  จึงทําใหไมสามารถท่ีจะพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังไดกําหนดมาตรฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการท่ีเหมาะตอสถานประกอบการในประเทศไทยซ่ึง
ประกอบไปดวยแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ไดท้ังหมด 8 ดาน ซ่ึง
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สามารถจัดใหอยูภายใตกรอบ 3 อยาง คือ 1)  การคิด (Envision) ประกอบไปดวยแนวทางปฏิบัติ
ทางดานการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการจัดสรร
ทรัพยากร 2)  การปฏิบัติ (Execution) ประกอบไปดวยแนวทางปฏิบัติทางดานการส่ือสารและการ
แนะนํา และ 3)  การประเมิน (Evaluation) ประกอบไปดวยแนวทางปฏิบัติทางดานการติดตาม
ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุงแกไข ซ่ึงหากวามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีได
ถูกพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยช้ินนี้ จะไดมีการนําไปใชปฏิบัติอยางจริงจังในองคการตางๆ ก็จะ
สามารถชวยยกระดับทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยในการท่ีแขงขันในระดับนานาชาติตอไป  

สมบุญ ยมนา และคณะ สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2545) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอรเพ่ือยกระดับความสามารถ
ไปสูการเปนผูผลิตคอมพิวเตอรแบบครบวงจร ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ       

1)  ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนในปจจุบัน 2)  ศึกษา
สถานภาพและบทบาทของการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 3)  ศึกษาแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนคอมพิวเตอรใหกาวสูการเปนผูผลิตคอมพิวเตอรอยางครบวงจร และ 
4)  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ขอมูลท่ี
ใชศึกษาไดจากแบบสอบถามระดับผูบริหาร จํานวน 71 ชุด และระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติการ จํานวน 
635 ชุด แบบสอบถามสําหรับผูบริหารไดสอบถามกรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายผลิตเกี่ยวกับ 
นโยบายและ แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวน ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรในสถานประกอบการ ในสวนของแบบสอบถามระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติการไดสอบถาม
วิศวกรและชางเทคนิคซ่ึงเปนบุคลากรทางเทคโนโลยีโดยสอบถามเกี่ยวกับประสบการณในการ
ทํางานและการไดรับการฝกอบรมและพัฒนา  ผลการศึกษาไดขอสรุปดังนี้ อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรและช้ินสวนมีการจางงานแรงงานหญิงถึง 3 ใน 4 ของแรงงานท้ังหมด การศึกษาของ
แรงงานสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษา แรงงานชายมีการศึกษาท่ีสูงกวา วิศวกรและชางเทคนิค
สําเร็จการศึกษาในสาขาอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด แหลงวัตถุดิบท่ีใชประมาณรอยละ 70 ขึ้นไปนําเขา
จากตางประเทศ สวนวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศยังมีปญหาในดานคุณภาพท่ียังไมไดมาตรฐาน ราคา
ท่ีคอนขางสูง ตลอดจนกําหนดเวลาในการสงมอบสินคา การพัฒนาบุคลากรภายในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดย
ผานกระบวนการฝกอบรมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกอบรมในเวลาทํางาน ความถ่ีใน
การฝกอบรมของบุคลากรมากนอยแตกตางกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ วิศวกรในกลุมผลิตภัณฑ 
Monitor มีความถ่ีในการอบรมสูงกวาวิศวกรในกลุมผลิตภัณฑอ่ืน ๆ คือ 7 ครั้งตอป เนื้อหาในการ
อบรมมีท้ังความรูเฉพาะดาน และเนื้อหาท่ัวไป ซ่ึงวิศวกรในกลุมผลิตภัณฑอุปกรณตอพวงใชเวลา



  

113 

ในการอบรมเนื้อหาความรูเฉพาะดานมากกวาวิศวกรในกลุมผลิตภัณฑอ่ืน ๆ คือ โดยเฉล่ียประมาณ 
73 วันตอการอบรม 1 ครั้ง รองลงมาไดแก กลุม Hard diskใชเวลาอบรม 56 วัน ในขณะท่ีวิศวกรใน
กลุมผลิตภัณฑช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในแผงวงจรไฟฟาใชเวลาในการอบรมนอยท่ีสุดคือ 2 วัน 
นอกจากไดรับการฝกอบรมแลววิศวกรสวนใหญมากกวารอยละ 40 ขึ้นไปมีโอกาสไปดูงานใน
ตางประเทศ วิศวกรในกลุมผลิตภัณฑ Printer มีจํานวนครั้งของการดูงานมากท่ีสุดคือ 5 ครั้ง ชาง
เทคนิคในกลุมผลิตภัณฑอุปกรณตอพวงมีจํานวนครั้งใน การอบรมสูงกวากลุมผลิตภัณฑอ่ืน ๆ คือ 
10 ครั้งตอป การอบรมเนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับในระดับประถมศึกษาและ พ้ืนฐานในระดับ
มหาวิทยาลัย ปลูกฝงทัศนคติของการมีเทคโนโลยีเปนของตนเอง ตลอดจนสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต เขาสูภาคอุตสาหกรรม  

อรนุช ศรีสุรางค (2545)ไดการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ บริษัท สยามอา

ซาฮี เทคโนกลาส จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคกรของบริษัท สยามอาซาฮี เทคโนกลาส จํากัด 2)  นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในองคการแกบริษัท สยามอาซาฮี เทคโนกลาส จํากัด 3)  เปนแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีเปนประโยชนตอองคการอ่ืนๆ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาองคการโดยรวมของ

บริษัทฯ มีลักษณะผสมผสานระหวางองคการท่ีมุงอํานาจกับองคการท่ีมุงสนับสนุนโดยมีลักษณะ

ของภาวะผูนําท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบการทํางาน กลาวคือฝายผลิตจะเนนการบริหารและ

ใชภาวะผูนําแบบเผด็จการ ฝายบริหารจะเปนประชาธิปไตยมากกวาในขณะท่ีฝายคุณภาพจะอยูใน

ลักษณะผูนํากึ่งเผด็จการ จากลักษณะขององคการทําใหสามารถสรุปถึงองคการท่ีมีความสําเร็จใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดดังนี้คือ 1)  มีลักษณะโครงสรางการบริหารองคการในรูปแบบมุง

สนับสนุน 2)  มีการใชภาวะผูนําเชิงสถานการณ 3)  มีการปรับองคการเขาสูระดับสากล 4)  มีการ

พัฒนาคุณภาพงาน 5) มีการสรางเสริมบรรยากาศการทํางานรวมกัน 6)  มีการพัฒนาการเรียนรูของ

บุคลากรในองคการ 7)  มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และในขณะเดียวกันองคการท่ีมีความ

ลมเหลวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไดแก 1)  โครงสรางการบริหารองคการท่ีมี

รูปแบบการบริหารแบบมุงอํานาจ 2)  ขาดประสิทธิภาพทางการส่ือสาร 3)  ผูบริหารเขาไมถึงจิตใจ

ของพนักงาน 4) ไมติดตามผลหลังการฝกอบรม 5)  ขาดมุมมองรวมกันของคนท้ังองคการ การจะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหประสบความสําเร็จผูบริหารจึงมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอ

ความสําเร็จ ท้ังนี้ผูบริหารจําตองมีการปรับเปล่ียนส่ิงท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางตอความสําเร็จรวมไป

ถึงการสราง วิสัยทัศนท่ีมุงสูการมองใหไกลออกไปในอนาคต และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

ผูบริหารจําเปนตองสรางองคการแหงการเรียนรู เพ่ือใหสอดรับกับ สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป   
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พรพิรุณ คุณีพงษ (2545) ไดทําวิจัยเรื่องภาวะผูนําเนนการเปล่ียนแปลงกับวัฒนธรรม

องคการ : กรณีศึกษาสวนสัตวดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
เนนการเปล่ียนแปลงกับวัฒนธรรมองคการขององคการของสวนสัตวดุสิต โดยสุมตัวอยางจาก
พนักงานสวนสัตวดุสิต 106 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ผลการศึกษาครั้งนี้
พบวา ในภาพรวมระดับภาวะผูนําเนนการเปล่ียนแปลงและระดับวัฒนธรรมองคการอยูใน
ระดับกลาง และเม่ือคํานวณคาส ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ภาวะผูนําเนนการ

เปล่ียนแปลงและวัฒนธรรมองคการขององคการสวนสัตวดุสิต มีความสัมพันธในระดับสูงและมี

ท ิศทางไปในทางเดียวกัน 

พรทิพย บูรณะขจรกิจ (2535) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาขาราชการกับประสิทธิผลของ

องคการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน ก.ค. โดยมีวัตถุประสงคตองการทราบความสัมพันธของการ

พัฒนาขาราชการ และบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย ตอการพัฒนาขาราชการกับประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานของสํานักงาน ก.ค. ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ขาราชการในสังกัดกองตาง ๆ มีระดับการ

พัฒนาดานการฝกอบรม  การสอนงาน  และการมอบงานท่ีมีขอบเขตกวางขวางขึ้นในระดับมาก

เชนเดียวกัน สวนนอยปรากฏวาขาราชการเกือบทุกกองท่ีสังกัด  ยกเวนสํานักงานเลขานุการกรม  

สวนใหญมิไดเขารับการศึกษาตอ  สําหรับการพัฒนาดานการยายสับเปล่ียนงาน  และการมอบงานท่ี

มีความสําคัญ  ขาราชการแตละกองมีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน โดยท่ีในแตละกองมีบรรยากาศ

ท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาขาราชการแตกตางกัน และทัศนะคติเกี่ยวกับการยอมรับและเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาขาราชการมีความ สัมพันธกับการพัฒนาขาราชการ  เฉพาะการพัฒนาท่ี

เกี่ยวกับการมอบงานท่ีมีความสําคัญเทานั้น ท้ังนี้บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาขาราชการมี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการ และการพัฒนาขาราชการมีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ขององคการ  เฉพาะการพัฒนาท่ีเกี่ยวกับการสอนงานนั้น  และเปนความสัมพันธแบบมีเง่ือนไข  คือ

จะมีความสัมพันธภายใตบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาขาราชการนอยเทานั้น 

พิรุณ วุฒิพงศวรกิจ (2537) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจไทย โดยสุมตัวอยางจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลผลการวิจัยพบวาองคการสวนราชการมีระดับคาเฉล่ียของการใชหลักการและทฤษฎี

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความจริงจัง การใหความสนับสนุน การใหคุณคาหรือความสําคัญ 

และการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีมากกวาองคการรัฐวิสาหกิจ  

แตความแตกตางของคาเฉล่ียไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวาองคการสวนราชการมี

ระดับคาเฉล่ียของการพัฒนาปจเจกบุคคล และการพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพมากกวาองคการ
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รัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะ

ในทางปฏิบัติ  คือ ผูบริหารในทุกองคการควรถือเปนภารกิจสําคัญในการเขามามีสวนรวมและ

สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางจริงจัง  เพ่ือผลัก ดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง

และกระทําตามในทุกๆ สวนในองคการ 

 

2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหไดกรอบแนวคดิการวิจัยเรื่อง

อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังภาพท่ี 2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.26  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 
• เนนการปรับตัว 
• เนนการมีสวนรวม 
• เนนโครงสรางและกฎระเบียบ 
• เนนพันธกิจ 

พฤติกรรมผูนํา 
• แบบสรางความเปลี่ยนแปลง 
• แบบแลกเปลี่ยน 
• แบบขาดภาวะผูนํา 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

• กิจกรรมการฝกอบรม 
• กิจกรรมการศึกษา 
• กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 
• กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 
• กิจกรรมการพัฒนาองคการ 
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2.8  สมมติฐานการวิจัย 

 

1)  ดานปจจัยพฤติกรรมผูนํา มีอิทธิพลทางตรงตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

2)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํามีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจโดยสงผานปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3)  ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ มีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจโดยสงผานปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการและปจจัยดาน

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีอิทธิพล  ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มุง

ทําการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของปจจัยดังกลาว และศึกษาผลของปจจัยของ

พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท้ังทางตรงและทางออม ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงมีระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย การออกแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และเทคนิคการ

วิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 

3.1  การออกแบบการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีอิทธิพล ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูวิจัยไดเลือก

รูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง (Non experimental Designs) ซ่ึงเปนการศึกษาปรากฏท่ีเกิดขึ้นดังท่ี

ปรากฏตามธรรมชาติท่ีเปนจริง โดยมิไดมีความพยายามใดๆท่ีจะบังคับคาตัวแปรหนึ่งๆ เพ่ือศึกษา

ผลกระทบตัวแปรนั้นๆตอตวัแปรตาม (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546) และมีหนวยการวิเคราะห (Unit 

of analysis) ระดับบุคคล (Individual Level) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานในองคการ

ท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบการวิจัยตัดขวาง (Cross-

Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ซ่ึงจะใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาความสัมพันธของ

ปจจัยท่ีศึกษา หลังจากนั้นจึงทําการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ผูบริหารหรือผูเช่ียวชาญ

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือยืนยันความถูกตอง และเสริมขอมูลในประเด็นตางๆ เพ่ือชวย

ใหสามารถอธิบายรายละเอียดการศึกษาเรื่องนี้ไดมากขึ้น  
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําของ
องคการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงองคการรัฐวิสาหกิจมีท้ังหมด 58 แหง มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน  241,936 คน 
โดยแบงรัฐวิสาหกิจจําแนกตามกลุมสาขาได 9 กลุมสาขา ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  รัฐวิสาหกิจไทยท่ัวประเทศ จําแนกตามกลุมสาขา 

 

ตามกลุมสาขา  จํานวน 58 แหง 

สาขาพลังงาน  

1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2 การไฟฟานครหลวง 

3 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

4 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

 

สาขาส่ือสาร  

1 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

3 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

4 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 

สาขาพาณิชยและการบริการ  

1 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

2 องคการตลาด 

3 องคการคลังสินคา 

4 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

5 บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว 

จํากัด 

6 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

จํากัด 

 

สาขาขนสง  

สาขาขนสงทางบก 5 แหง 

1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

2 การรถไฟแหงประเทศไทย 

3 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ

ไทย 

4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

5 บริษัท ขนสง จํากัด 

สาขาขนสงทางนํ้า 2 แหง 

1 การทาเรือแหงประเทศไทย 

2 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 

สาขาขนสงทางอากาศ 4 แหง 

1 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

4 สถาบันการบินพลเรือน  

 

สาขาการเงิน  

1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  

5. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ

ไทย  

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย 

สาขาอุตสาหกรรม  

1. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  

2. โรงงานไพ กรมสรรพสามิต  

3. องคการสุรา กรมสรรพสามิต  

4. โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  

5. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย  

6. บริษัท อูรุงเทพ จํากัด 

 

สาขาเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

2 องคการสวนพฤกษศาสตร 

3 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย 

4 องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

5 องคการสะพานปลา 

6 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง 

7 องคการสวนยาง 

8 บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย 

จํากัด 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 

 

ตามกลุมสาขา  จํานวน 58 แหง 

สาขาสาธารณูปการ  

1 การประปานครหลวง 

2 การประปาสวนภูมิภาค 

3 องคการจัดการนํ้าเสีย 

4 การเคหะแหงชาติ 

 

7. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  

8. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม  

9. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

สาขาสังคมและเทคโนโลยี  

1 สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ 

2 การกีฬาแหงประเทศไทย 

3 องคการสวนสัตว 

4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

5 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ 

6 องคการเภสัชกรรม 

 

แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552. 

 

จากตารางท่ี 3.1  แบงรัฐวิสาหกิจจําแนกได 9 กลุมสาขา คือ 

1) กลุมสาขาพลังงาน 

2) กลุมสาขาส่ือสาร 

3) กลุมสาขาพาณิชยและการบริการ 

4) กลุมสาขาสังคมและเทคโนโลย ี

5) กลุมสาขาขนสง 

6) กลุมสาขาการเงิน 

7) กลุมสาขาอุตสาหกรรม 

8) กลุมสาขาเกษตรและทรพัยากรธรรมชาต ิ

9) กลุมสาขาสาธารณูปการ 

กลุมตัวอยาง  

ขั้นตอนการสุมตัวอยางของพนักงานรฐัวิสาหกิจ ใหไดมาซ่ึงตัวแทนของประชากร เพ่ือใช

ทดสอบกรอบแนวคิดความสัมพันธตามสมมติฐาน จะใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

sampling) โดยมีลําดับขั้นตอนการสุมดังนี้ 

1) ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane, 1973  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 95  และยอมใหเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5  โดยใชสูตร   
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   n   =            N 
1 + Ne² 

 

โดย       n    คือ   ขนาดของตัวอยางท่ีควรสุม 

             N   คือ   ขนาดของประชากรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษา 

             e    คือ   ความคาดเคล่ือนของการสุม ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดไว 0.05 

 

   n   =                    241936 

1+(241936) x( 0.05²) 

   ≈                 399.97       คน 

 

ดังนั้นจะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน    400     คน 

2)  กําหนดจํานวนตัวอยางแตละกลุมสาขารัฐวสิาหกิจท้ัง 9 กลุมอยางมีสัดสวนไดจํานวน

ของตัวอยาง แตละกลุมสาขารัฐวิสาหกิจ ดังตารางท่ี 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2   จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

กลุมสาขารัฐวิสาหกิจ จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 

1. กลุมสาขาพลังงาน 

2. กลุมสาขาส่ือสาร 

3. กลุมสาขาพาณิชยและการบริการ 

4. กลุมสาขาสังคมและเทคโนโลย ี

5. กลุมสาขาขนสง 

6. กลุมสาขาการเงิน 

7. กลุมสาขาอุตสาหกรรม 

8. กลุมสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

9. กลุมสาขาสาธารณูปการ 

 

62,832 

38,207 

1,895 

4,540 

74,611 

38,233 

5,398 

4,848 

11,372 

103 

63 

5 

8 

123 

63 

9 

8 

18 

รวม 241,936 400 
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3)  ทําการสุมองคการรัฐวิสาหกิจจาก  9 กลุมสาขา โดยสุมกลุมสาขาอยางนอยละ 1 

องคการ  

4)  ทําการสุมตัวอยาง จากองคการท่ีสุมไดในขอ 3. ใหไดจํานวนตัวอยางตามตารางท่ี 3.2 

เม่ือกลุมสาขารัฐวิสาหกิจนั้นยังไดจํานวนตัวอยางไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดก็ทําการสุมองคการ

ท่ีอยูในกลุมสาขานั้นอีก 1 องคการ แลวทําการสุมตัวอยางเพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางครบตามจํานวน

ท่ีกําหนด 

 

3.3  นิยามปฏิบัติการ รายการช้ีวัดและระดับการวัด/วิธีวัด 

 

อิทธิพล หมายถึง การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตัวหนึ่ง ท่ีสงผลกระทบตอตัวแปรอีกตัวหนึง่ 

โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path Coefficient) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึงพนักงานท่ีไดรับการบรรจุใหเปนพนักงานประจําของ

องคการรัฐวิสาหกิจ 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผลการทํางานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจซ่ึงสามารถวัดไดจากตัวช้ีวัด 2 องคประกอบ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) พฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน 2)  ผลลัพธตามภาระหนาท่ี   

พฤติกรรมของผูนํา หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกตอพนักงาน เปนปฏิสัมพันธ
ระหวางผูนํากับพนักงาน และมีอิทธิพลตอตัวพนักงานซ่ึงปจจัยพฤติกรรมผูนํา ประกอบดวย
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และพฤติกรรมผูนําท่ีขาด

ภาวะผูนํา 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีสามารถสรางแรง
บันดาลใจ เปนตัวอยางท่ีดีใหกับพนักงานได ทําใหพนักงานปฏิบัติตาม และเปนผูนําท่ีสามารถนํา
วิสัยทัศนของตนเอง ใหพนักงานเกิดการยอมรับ และปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีตามเปาหมายของ
องคการ ซ่ึงสามารถวัดพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงไดจากคุณสมบัติ 4  คุณสมบัติ คือ 1) 

คุณสมบัติท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม 2) คุณสมบัติท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ 3)คุณสมบัติ

ท่ีกระตุนผูตามดวยสติปญญา 4) คุณสมบัติท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีมีความสัมพันธแบบ
ตรงไปตรงมากับพนักงาน โดยจะใชวิธีการใหรางวัล ส่ิงตอบแทน เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับการ
ทํางานของพนักงาน หรือตามผลงานของพนักงาน โดยเม่ือพนักงานไดทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
สําเร็จตามเปาหมายก็จะไดส่ิงตอบแทน หรือรางวัลจากผูนํา และเปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมการทํางานท่ี
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ยึดวิธีการทํางานแบบเดิม จนกวาท่ีวิธีการทํางานแบบเกาไมสามารถใชทํางานได ซ่ึงสามารถวัด
พฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียนไดจากคุณสมบัติ 3 คุณสมบัติคือ 1)  คุณสมบัติท่ีใหรางวัลตาม
สถานการณ 2)  คุณสมบัติบริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรุก 3)  คุณสมบัติบริหารงานมีขอยกเวน
แบบเชิงรับ  

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีบริหารงานแบบขาดภาวะผูนํา 

หรือแบบปลอยตามสบาย มักจะขาดงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น เพ่ือหลีกเล่ียงการตัดสินใจ
และหลีกเล่ียงความรับผิดชอบเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ มีพฤติกรรมท่ีวางมือปลอย

ใหส่ิงตางๆขับเคล่ือนไปเอง มีพฤติกรรมท่ีตัดสินใจชา วางตัวเฉย ไมใหแรงจูงใจ หรือความ

ชวยเหลือกับพนักงาน 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ หมายถึง กรอบแบบแผน คานิยมหลัก ซ่ึงทําใหพนักงาน
ในองคการรัฐวิสาหกิจยึดถือใชปฏิบัติรวมกัน เปนท่ียอมรับของกลุมพนักงานสวนใหญท่ีอยูใน
องคการ ซ่ึงพนักงานจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม และวิธีปฏิบัติการทํางาน ในท่ีนี้วัด
องคประกอบวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 4  ดานไดแก 1)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการ

เนนการปรับตัว  2)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 3)  วัฒนธรรมการทํางาน

ในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 4)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ 

1)  วฒันธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว หมายถึงพนักงานในองคการ
มีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับตัวตอบสนองกับความตองการของลูกคา หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
อยางรวดเร็ว มีความกลาเส่ียงในการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆในเชิงสรางสรรค 

2)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม หมายถึงพนักงานใน
องคการมีวิธีการทํางานท่ีมุงเนนทํางานเปนทีม จัดกลุมตั้งคณะทํางานโดยใหพนักงานทุกระดับมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการ มีการส่ือสารท่ีเปดกวางใหพนักงานเขาถึงขอมูลทุกคน 

3)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ หมายถึง
พนักงานในองคการมีวิธีการทํางานท่ีอยูภายใตระเบียบกฏเกณฑนโยบายขององคการ ซ่ึงพนักงาน
จะรวมมือกันทํางาน ภายใตนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ยึดหลักความมีระเบียบวินัยของการ
ทํางาน  

4)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ หมายถึงพนักงานในองคการมี
วิธีการทํางานท่ีมุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน  เปาหมายท่ีชัดเจนขององคการ
กอใหเกิดประสิทธิผลตามท่ีตองการ  โดยท่ีพนักงานทุกคนในองคการจะรับรูถึงพันธกิจท่ีมี
รวมกัน และเขาใจทิศทาง เปาหมายขององคการ 
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กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการระหวางการ
ฝกอบรม การศึกษาของพนักงาน การพัฒนาของพนักงาน การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ในท่ีนี้วัดองคประกอบของ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5 ดานไดแก 1)  กิจกรรมการฝกอบรม 2)  กิจกรรมการศึกษา

ของพนักงาน  3)  กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 4)  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 5)  กิจกรรมการ

พัฒนาองคการ 

กิจกรรมการฝกอบรม หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหพนักงานมีทักษะ 
ความรู ความสามารถท่ีพรอมนําไปปฏิบัติงานปจจุบันไดทันที และเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการ
ปรบัปรุงการปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีขึ้น ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนไปท่ีการปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน 

กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับปฏิบัตงิานในอนาคต เปนการเรียนรูในลักษณะเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือเปน
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ และเตรียมความพรอมใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
ใหมในอนาคตได 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมท่ีเปนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นตาม
ความตองการของตนเอง เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการเรียนรูท่ี
หวังผลในระยะยาว เปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนวาจะตองพัฒนาสําหรับ
งานปจจุบัน หรืออนาคต โดยอาจจะเปนการพัฒนาในเรื่องท่ีไมเกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนเรื่องท่ี
เกิดขึ้นจากความสนใจของพนักงาน 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ  หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมเพื่อความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ 
โดยท่ีพนักงานจะมีการวางแผนความกาวหนาในวิชาชีพ วางแผนทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง โดย
ไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเช่ือมโยงทักษะความสามารถ
กับตําแหนงงานใหม และไดรับขอมูลขาวสารจากองคการเกี่ยวกับความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ  

กิจกรรมการพัฒนาองคการ หมายถึงกิจกรรมท่ีองคการมุงใหเกิดเปล่ียนแปลงในระยะยาว  
โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของพนักงาน โดยปจจุบันกิจกรรมการ
พัฒนาองคการท่ีองคการภาครัฐนิยมนํามาใช และเปนไปตามนโยบายของภาครัฐคือกิจกรรมบน
แนวคิดขององคการการเรียนรู โดยใชการเรียนรูเปนหนทางนําไปสูการเปล่ียนแปลง มีเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบฐานขอมูล มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู และมีบรรยากาศท่ี
เหมาะกับการทํางานพรอมๆกบัการเรียนรู 
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ตารางท่ี 3.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ รายการช้ีวัดและระดับการวัด/วิธีวัด  

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ปจจัยพฤติกรรมของผูนํา หมายถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกตอพนักงาน เปนปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับพนักงาน และมีอิทธิพลตอตัวพนักงานซึ่งปจจัย
พฤติกรรมผูนํา ประกอบดวยพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา 
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง หมายถึงพฤติกรรม
ของผูนําท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ เปนตัวอยางท่ีดี
ใหกับพนักงานได ทําใหพนักงานปฏิบัติตาม และเปนผูนํา
ท่ีสามารถนําวิสัยทัศนของตนเอง ใหพนักงานเกิดการ
ยอมรับ และปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีตามเปาหมายของ
องคการ  ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมผูนําสรางความ
เปลี่ยนแปลงไดจากคุณสมบัติ 4  คุณสมบัติ คือ  1)  

คุณสมบัติท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม 2)คุณสมบัติท่ี
สามารถสรางแรงบันดาลใจ 3)  คุณสมบัติท่ีกระตุนผูตาม
ดวยสติปญญา 4)  คุณสมบัติท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

 

Bass (1985)  
Bass and Avolio (1994) 

Avolio (1999)  
Northouse (2007) 

คุณสมบัติท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม 
1.  ทําใหทานภูมิใจท่ีไดรวมงานดวย 

2.  เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน 

3.  ทําใหทานเกิดความนับถือศรัทธา 
4.  ทําใหทานสบายใจเม่ือทานไดทํางานรวม 

คุณสมบัติท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ 

5.  ใหกําลังใจในการทํางานแกทานเสมอ 

6.  สามารถกระตุนใหทานทํางานดวยความ   
กระตือรือรนเสมอ 

7.  สามารถพูดจูงใจใหทานทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย 

8.  ทําใหทานเขาใจถึงเปาหมายของการทํางาน 

ตัวแปรระ ดับชว ง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด เห็น
ดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง (ตอ) Bass (1985)  
Bass and Avolio (1994) 

Avolio (1999)  
Northouse (2007) 

คุณสมบัตทิี่กระตุนผูตามดวยสติปญญา 
9.  มีแนวทางแกไขปญหาดวยเหตุและผลท่ีดี 

เสมอ 

10. ใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางทีดีในการ  
ทํางานแกทานเสมอ 

11. กระตุนใหทานหาวิธีแกไขปญหาในการ  
ทํางานเสมอ 

12. สนับสนุนใหทานใชความคิด หาวิธีการ
ใหมๆในการทํางานเสมอ 

คุณสมบัตทิี่มุงเนนความสัมพันธระหวางบคุคล 

13.  เอาใสใจรับรูความตองการของทาน 

14.  รับรูปญหาของทาน เม่ือทานมีปญหา 
15.  ชวยเหลือแกไขปญหาของทาน เวลาท่ีทาน   

  มีปญหา 
16.  มีความหวงใยตอสวัสดิภาพของทาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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126 

ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน หมายถึงพฤติกรรมของ
ผูนําท่ีมีความสัมพันธแบบตรงไปตรงมากับพนักงาน 
โดยจะใชวิธีการใหรางวัล ส่ิงตอบแทน เพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนกับการทํางานของพนักงาน หรือตามผลงาน
ของพนักงาน โดยเม่ือพนักงานไดทําหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายสําเร็จตามเปาหมายก็จะไดส่ิงตอบแทน หรือ
รางวัลจากผูนํา และเปนผูนาํท่ีมีพฤติกรรมการทํางานท่ี
ยึดวิธีการทํางานแบบเดิม จนกวาท่ีวิธีการทํางานแบบ
เกาไมสามารถใชทํางานได ซ่ึงสามารถวัดพฤติกรรม
ของผูนําแบบแลกเปล่ียนไดจากคุณสมบัติ 3 คุณสมบัติ

คือ1)คุณสมบัติท่ีใหรางวัลตามสถานการณ 2)คุณสมบัติ

บริหารงาน มีขอยกเวนแบบเชิงรุก  3)คุณสมบัติ

บริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรับ  

 

Bass (1985)  
Bass and Avolio (1994) 

Avolio (1999)  
Northouse (2007) 

คุณสมบัตทิี่ผูนําท่ีใหรางวัลตามสถานการณ 
17. ใหรางวัลตอบแทนแกทาน เม่ือทานทํางาน

ไดสําเร็จ 

18. มีขอตกลงการใหรางวัลกับทาน เม่ือทาน
ทํางานไดสําเร็จ 

19. ใหความสําคัญกับการใหรางวัล เพ่ือ
แลกเปล่ียนกับการทํางาน 

20. คอยชวยเหลือทานในเรื่องตางๆเสมอ เม่ือ
ทานทํางานให 

คุณสมบัตบิริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรุก 

21. เนนไปท่ีขอบกพรอง ท่ีไมไดมาตรฐาน ท่ี 
ทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน 

22. มองเห็นขอบกพรองในการทํางานของ 
ลูกนอง 

 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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127 

ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน (ตอ) Bass (1985)  
Bass and Avolio (1994) 

Avolio (1999)  
Northouse (2007) 

23.  เก็บบันทึกความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทํางาน 

24. ใสใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ีต่ํากวา  
มาตรฐาน 

คุณสมบัตบิริหารงานมีขอยกเวนแบบเชิงรับ 

25.  คอยจับผิด ความบกพรองในการทํางาน
ของ ทานเสมอ 

26. ชอบตําหนิ ลูกนองเ ม่ือลูกนองทํางาน
ผิดพลาด 

27. มีวิธีการทํางานท่ียึดติดกับวิธีการทํางาน
แบบเดิมๆ จนกวาจะเกิดปญหาขึ้น 

28. รับทราบปญหาตางเม่ือปญหาเกิดขึ้นแลว 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 

 

127 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา หมายถึงพฤติกรรมของ

ผูนําท่ีบริหารงานแบบขาดภาวะผูนํา หรือแบบปลอย

ตามสบาย มักจะขาดงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 
เ พ่ือห ลีก เ ล่ี ยงการตัดสินใจและหลีก เ ล่ีย งความ
รับผิดชอบเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ มี

พฤติกรรมท่ีวางมือปลอยใหส่ิงตางๆขับเคล่ือนไปเอง มี

พฤติกรรมท่ีตัดสินใจชา วางตัวเฉย ไมใหแรงจูงใจ หรือ

ความชวยเหลือกับพนักงาน 

 

Bass (1985)  
Bass and Avolio (1994) 

Avolio (1999)  
Northouse (2007) 

29. มักจะขาดงาน  เ ม่ือมี เหตุการณสําคัญ   
เกิดขึ้น 

30. หลีกเล่ียงเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ท่ีสําคัญ 

31. การทํางานแบบปลอยวางใหทุกส่ิงทุกอยาง
ดําเนินไปเอง 

32. มักจะหลีกเล่ียงการตัดสินใจ 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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129 

ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ หมายถึง กรอบแบบแผน คานิยมหลัก ซ่ึงทําใหพนักงานในองคการรัฐวิสาหกิจยึดถือใชปฏิบัติรวมกัน เปนที่ยอมรับของ
กลุมพนักงานสวนใหญที่อยูในองคการ ซ่ึงพนักงานจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม และวิธีปฏิบัติการทํางาน 
ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการ
ปรับตัว หมายถึงพนักงานในองคการมีวิธีการทํางานท่ี
สามารถปรับตัวตอบสนองกับความตองการของลูกคา 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางรวดเร็ว มีความกลา
เส่ียงในการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆในเชิงสรางสรรค 
 

Harrison (1972)   

Charles (1979)  

Handy (1981)    
Cameron  and 

Quinn  (1999) 
Denison(2000)   
Daft (2008) 

33.  ทานสามารถปรับเปล่ียนแผนการทํางาน
ไดอยางอิสระ ถาเปนส่ิงท่ีถูกตอง 

34.  ทานมีอิสระในการตัดสินใจในการทํางาน 

35.  ทานมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน 
เม่ือสถานการณตางๆเปล่ียนไป 

36.  ทานสามารถปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูมาตดิตองาน 

37.  ทานมีวิธีการทํางานท่ียืดหยุนไมยึดติดกับ
แบบแผน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 
หมายถึงพนักงานในองคการมีวิธีการทํางานท่ีมุงเนน
ทํางานเปนทีม จัดกลุมตั้งคณะทํางานโดยใหพนักงาน 

Harrison (1972)   

Charles (1979)  

Handy (1981)   

38.  ทานมักทํางานรวมกันเปนทีม เปนกลุม เสมอ 

39.  ทานมีโอกาสไดเขารวมกําหนด
แผนปฏิบัติ แผนการทํางานของหนวยงาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ทุกระดับมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการ 
มีการส่ือสารท่ีเปดกวางใหพนักงานเขาถึงขอมูล
ทุกคน 

Cameron  and Quinn  
(1999)  
Denison (2000)   
Daft (2008) 

40.  ทานมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธระหวางพนักงาน 

41.  ท า น มีค วามรู สึ ก ว า เ ป นส วนห น่ึ ง ใน
ความสําเร็จของหนวยงาน 

42.  ทานทํางานใหกับหนวยงาน ดวยความรูสึกท่ี
ผูกพันกับหนวยงาน 

ตัวแปร วัฒนธรรมการ ทํางานในองคการ เนน
โครงสรางและกฎระเบียบ หมายถึงพนักงานใน
องคการมีวิธีการทํางานท่ีอยูภายใตระเบียบกฏเกณฑ 
นโยบายขององคการ  ซึ่งพนักงานจะรวมมือกัน
ทํางาน ภายใตนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ยึด
หลักความมีระเบียบวินัยของการทํางาน  
 

Harrison (1972)   

 Charles (1979)  

 Handy (1981)    

 Cameron  and Quinn  

(1999) 

 Daft (2008) 

43.  ทานทํางานอยูภายใตกฎระเบียบ กฎเกณฑ 
ตางๆท่ีชัดเจน 

44.  ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางสายการ
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน 

45.  ทานทํางานอยูภายใต ข้ันตอนของวิธีการ
ทํางานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

46.  ทานทํางานอยูภายใตกรอบบทบาทหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

47.  ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางหนวยงานท่ี
กําหนดขอบเขตหนาท่ีอยางชัดเจน 

คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตัวแปรระ ดับชว ง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด เห็น
ดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธ
กิจ หมายถึงพนักงานในองคการมีวิธีการทํางานท่ี
มุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิ สัยทัศน 
เป าหมาย ท่ี ชัด เจนขององค ก าร  ก อให เกิ ด
ประสิทธิผลตามท่ีตองการ โดยท่ีพนักงานทุกคน
ในองคการจะรับรูถึงพันธกิจท่ีมีรวมกัน และเขาใจ
ทิศทาง เปาหมายขององคการ 

Charles (1979)  

 Denison(2000)   
 Daft (2008) 

48.  ทานกําหนดเปาหมายในการทํางาน เพ่ือ
ทําใหทานทํางานไดอยางชัดเจน 

49. ทานไดรับความสะดวกในการทํางาน 
มากกวาท่ีจะเนนกฎระเบียบ 

50. ทานกําหนดเปาหมายในการทํางานให
สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 

51.  ท าน ทํ าง านโดยตระหนัก เ ข า ใ จ ถึ ง
เปาหมายของหนวยงาน 

52. ท านได รั บข า วสาร เกี่ ย วกั บ พันธกิ จ
แผนปฏิบัติของหนวยงาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เ ห็นดว ยมาก ท่ี สุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหวางการฝกอบรม การศึกษาของพนักงาน การพัฒนาของ
พนักงาน การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   
ตัวแปรกิจกรรมการฝกอบรม  หมายถึง
พนักงานมีกิจกรรมการเ รียนรู ท่ี ทํ าให
พนักงานมีทักษะ ความรู ความสามารถท่ี
พรอมนําไปปฏิบัติงานปจจุบันไดทันที และ
เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการปรับปรุงการ
ปฏิ บัติ งานในป จจุ บันใหดี ขึ้น  ซ่ึ ง เปน
กิจกรรมการเรี ยนรู ท่ี มุ ง เนนไป ท่ีก าร
ปฏิบัติงานในปจจุบัน 

 

Nadler and Nadler 

(1989) 
Mondy and Noe (2005) 

Ivancevich (2007)  
Noe (2008)  

53.  ทานไดรับการฝกอบรมท่ีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน 

54.  ทานไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีทํา
ใหทานเกิดความชํานาญดานใดดานหนึ่ง 

55.  ทานไดเขารับฟงบรรยายในหลักสูตรระยะ
ส้ันเพ่ือปรบัปรุงแกไขงานท่ีทําในปจจุบัน 

56.  ท านได เข า ร วม สัมมนา เพื่ อหาแนว 
ทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานใน
ปจจุบัน 

57.  ทานไดรับการสอนงานโดยวิธีใหทานลง
มือปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหทานสามารถ
ทํางานในปจจุบันได  

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมาก ท่ีสุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 
132 



 
 
 

133 

ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 

หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับปฏิบัตงิานในอนาคต 

เปนการ เรี ยนรู ใน ลักษณะ เข า ศึกษาใน
สถา บันการศึกษา  เ พ่ือ เปนการวางแผน
ความกาวหนาในอาชีพ และเตรียมความพรอม
ใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงใหม
ในอนาคตได 
 

Nadler  and Nadler 

(1980) 
Nadler and Nadler 

(1989) 
Miller (1994)   
 

58.  ทานไดศึกษาตอเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความ
ม่ันใจสําหรับการทํางานในอนาคต 

59.  ทานไดศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆเพ่ือ
นํามาประยุกตใชงานในอนาคต 

60.  ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับทํางานในอนาคต 

61.  ทานมีสิทธิไดรับอนุญาตใหลางานเพื่อ
ศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพ่ือ
นํามาใชสําหรับการทํางานในอนาคต 

62.  ทานไดศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ี
สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ทํางานในอนาคต 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมาก ท่ีสุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

หมายถึงพนักงานมีกิจกรรมท่ีเปนการเรียนรู ท่ี
เกิดขึ้นตามความตองการของตนเอง เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เปน
การเรียนรูท่ีหวังผลในระยะยาว เปนกิจกรรม
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนวา
จะตองพัฒนาสําหรับงานปจจุบัน หรืออนาคต
โดยอาจจะเปนการพัฒนาในเรื่องท่ีไมเกี่ยวของ
กับงานโดยตรง เปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นจากความ
สนใจของพนักงาน 

 

Nadler and Nadler 

(1989) 
Miller (1994)  
Mondy and Noe (2005) 
Noe (2008) 

63. ทานมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในเรื่อง
อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง 

64.  ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในเรื่อง 
อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 

65.  ทานมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปล่ียนแปลงของหนวยงานท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

66.  ทานศึกษาคนควานวัตกรรมใหมๆเพ่ือ
เสริมทักษะความสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงของหนวยงาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับคือ            
เห็นดวยมาก ท่ีสุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 
134 



 
 
 

135 

ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ  หมายถึงพนักงานมี
กิจกรรมเพื่อความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ โดย
ท่ีพนักงานจะมีการวางแผนความกาวหนาใน
วิชาชีพ วางแผนทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง โดย
ได รับคํ าแนะนํ าจ าก ผู บริหาร  และ มีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเช่ือมโยงทักษะ
ความสามารถกับตําแหนงงานใหม และไดรับ
ข อ มู ล ข า ว ส า ร จ า ก อ ง ค ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ  
 

Gilley and Eggland 

(1989) 
 Gilley, Eggland and          

 Maycunich (2002) 

67.  ทานมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาท่ีตาม
ทักษะความสามารถ 

68.  ทานไดรับการประเมินผลการทํางาน เพ่ือ
เปนขอมูลใชสําหรับการทดแทนตําแหนง
งานท่ีวาง 

69.  ทานไดรับคําแนะนําจากหัวหนางาน 
เกี่ยวกับเปาหมายในชีวิตการทํางาน 

70.  ทานไดรับขอมูลขาวสารเรื่อง
ความกาวหนาในสายวิชาชีพของทาน 

71. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีจากหัวหนางาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมาก ท่ีสุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ)  

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการ หมายถึง
กิจกรรมท่ีองคการมุงใหเกิดเปล่ียนแปลงในระยะ
ยาว  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาของพนักงาน  โดยปจจุ บัน
กิจกรรมการพัฒนาองคการท่ีองคการภาครัฐนิยม
นํามาใช และเปนไปตามนโยบายของภาครัฐคือ
กิจกรรมบนแนวคิดขององคการการเรียนรู โดย
ใชการเรียนรูเปนหนทางนําไปสูการเปล่ียนแปลง 
มีเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานขอมูล  มี
ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู 
และมีบรรยากาศท่ีเหมาะกับการทํางานพรอมๆ
กับการเรียนรู 
 

Gilley and Eggland 

(1989) 
Senge (1990) 
Marquardt (1996) 

Gilley, Eggland and 

Maycunich (2002) 

 

 

72.  ทานไดศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมจากการ
สืบคนผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

73.  ทานทํางานอยูในโครงสรางของระบบงาน 
ท่ีเอ้ือใหทานแลกเปล่ียนความรูระหวาง
เพ่ือนรวมงานไดอยางสะดวก 

74.  ทานทํางานภายใตบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม
ท่ีเหมาะกบัการเรียนรูพัฒนา 

75.  ท าน ศึกษาหาความรู เ รี ยนรู จ าก ส่ือ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร 

76.  ทานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ
องคการไดอยางสะดวก 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ 

เห็นดวยมาก ท่ีสุด 
เห็นดวย  
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผลการทํางานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีสามารถวัดไดจาก
ตัวช้ีวัด 2 องคประกอบซ่ึงประกอบไปดวย 1)

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  และ 2)

ผลลัพธตามภาระหนาท่ี   
 

Swanson (1994) 

Wolf (1995)         

Lenburg (1999)  

Becker et al. (2001)  

Arthur et al. (2003)  

Bakker et al. (2003) 
 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  
1.  ลูกนองของทานสามารถช้ีแจงเหตผุล เพ่ือ

ทําใหผูรวมงานยอมรับความคิดได 
2.  ลูกนองของทานจะไมลางาน หากงานของ

ทานยังไมสําเร็จตามเปาหมาย 

3.  ลูกนองของทานสามารถติดตอ 
ประสานงานกับหนวยงานตางๆไดอยางด ี

4.  ลูกนองของทานสามารถแกไขปญหาใน
การทํางานไดเปนอยางด ี

5.  ลูกนองของทานสามารถรวมงานกับเพ่ือน
รวมงานไดเปนอยางด ี

 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ คือ  
ดีเลิศ  

ดี  
พอใช  
ควรปรับปรุง 

ควรปรับปรุงมาก 
โดยใหหัวหนางาน
เปนผูประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ผูตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 

 

ปจจัย/ตัวแปร และนิยามปฏิบัติการ 
 

แหลงอางอิง 

 

รายการขอคําถาม ระดับการวัด/วิธีวัด 

 

ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ตอ) 

Swanson (1994) 
Skinner et al. (2005) 

Robbins and Judge 
(2007) 

 

ผลลัพธตามภาระหนาท่ี 

6.  ลูกนองของทานมีผลงานที่สําเร็จลุลวงตาม
เวลาท่ีกําหนด 

7.  ลูกนองของทานมีผลงานเปนท่ียอมรับของ
ทาน 

8.  ลูกนองของทานมีผลงานเปนท่ียอมรับของ
ผูท่ีมาติดตองาน 

9.  ลูกนองของทานมีผลงานที่สอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน 

10.  ลูกนองของทานมีปริมาณของผลงานเปน
ท่ีนาพึงพอใจของทาน 

ตัวแปรระดับชวง / 

แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ คือ  
ดีเลิศ  

ดี  
พอใช  
ควรปรับปรุง 

ควรปรับปรุงมาก 
โดยใหหัวหนางาน
เปนผูประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ผูตอบแบบสอบถาม 
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3.4  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบสัมภาษณ  

แบบสอบถามเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยาม

ปฏิบัติการ ซ่ึงแบงแบบสอบถามเปน 5 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัว 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมผูนํา  

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการ  

ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

ตอนท่ี 5  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยให

หัวหนางานเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการ

ประเมินตนโดยบุคคลอ่ืน วิธีการนี้ผูใหขอมูลคือ ผูท่ีเกี่ยวของและสามารถตอบ

คําถามท่ีเกี่ยวกับบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีตองการวัดได เชนในกรณีการ

ประเมินผลงานหรือความสามารถในการทํางานของเจาหนาท่ีโดยผูบังคับบัญชา

ของเขา (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546)   

 

3.4.1  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้

ซ่ึงก็คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา ผูวิจัย

ไดทบทวนตามทฤษฎีผูนําสรางความเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bass (1985); Bass and Avolio 

(1994) และ Northouse (2007) และกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับตัวแปรอิสระวัฒนธรรมการทํางาน

ในองคการ โดยประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ Harrison (1972); Charles (1979); 

Handy (1981); Cameron and Quinn (1999); Denison (2000) และDaft (2008) ซ่ึงตัวแปรปจจัยดาน

วัฒนธรรมการทํางานในองคการประกอบไปดวยตัวแปร 4 ตัวแปร คือ1)  วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการปรับตัว  2)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 3)  วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 4)วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ

และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยประยุกตจากแนวคิดและ

ทฤษฎีของนักวิชาการเชน Swanson and Holton (2001); Gilley, Eggland and Maycunich (2002); 

Werner and DeSirnone (2006 ); Noe (2008) จะพบวากิจกรรมหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประกอบไปดวยกิจกรรม 5 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมการฝกอบรม กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 
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กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ และ

ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของผลการปฏิบัติงานจากแนวคิดของนักวิชาการ  Wolf (1995); 

Guest (1999); Becker, Huselid and Ulrich (2001); Arthur et al. (2003); Bakker et al. (2003); 

Robbins and Judge (2007) และ Rowold (2008) และกําหนดใหสอดคลองกับท่ีหนวยงานภาครัฐ ซ่ึง

ใหความหมายของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึงผลการทํางานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถวัดไดจากตัวช้ีวัด 2 องคประกอบ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) พฤติกรรมการทํางาน

ของพนักงาน 2) ผลลัพธตามภาระหนาท่ี ท้ังนี้การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชมาตรวัด

แบบลิเคิรท (Likert scale) ซ่ึงเปนชุดของขอความท่ีผูตอบตองประเมิน โดยตอบวาเห็นดวยหรือไม 

มากนอยเพียงใด คะแนนท่ีไดของผูตอบแตละรายจะเปนผลรวมของทุกขอ โดยแบงคําตอบในมาตร

วัดออกเปน 4 ชวง คือ เห็นดวยมากท่ีสุด (คะแนนเทากับ 4)  เห็นดวย (คะแนนเทากับ 3)  ไมเห็น
ดวย (คะแนนเทากับ 2)  ไมเห็นดวยอยางย่ิง (คะแนนเทากับ 1)  โดยไมอนุโลมใหผูตอบไมมี
ความเห็นหรือมีความรูสึกเฉยๆ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546)   

หลังจากนั้นนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดวยการหา

คาความตรง (Validity) และหาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย 

 

3.4.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัว ตอนท่ี 2 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมผูนําซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเพ่ือวัดตัวแปรพฤติกรรม

ผูนําสรางความเปล่ียนแปลง ตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และตัวแปรพฤติกรรมผูนําท่ี

ขาดภาวะผูนํา ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองคการซ่ึงประกอบไป

ดวยคําถามเพ่ือวัดตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว ตัวแปรวัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและ

กฎระเบียบ และตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเพ่ือวัดตัวแปรกิจกรรม

การฝกอบรม ตัวแปรกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตัว

แปรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการ และตอนท่ี 5 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และผลลัพธตามภาระหนาท่ี โดยทุกตัวแปรมีระดับการวัดเปน

ระดับชวง โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 - 4 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 

ระดับ และแบบสอบถามตอนท่ี 5 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 



 
 
 

141 

ซ่ึงมีขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความตรง (Validity) และหาคาความเท่ียง

(Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย ดังนี้ 

1)  สรางแบบสอบถามในแตละตัวแปรตามนิยามศัพทปฏิบัติการ ท่ีไดจากทฤษฎี 
และแนวคิด จากน้ันนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจสอบโดยพิจารณาความ
ถูกตองดานการใชภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย เพ่ือเปนการทดสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ใหท่ีเครื่องมือวัดหรือแบบสอบถามมีเนื้อหาท่ีเปนตัวแทนของเนื้อหา
สาระของส่ิงท่ีตองการวัดอยางเพียงพอ เปนความตรงท่ีเครื่องมือหรือแบบแบบสอบถาม มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว (พรเพ็ญ เพชรสุขศิร,ิ 2540)  

2)  ทดสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) เปนการตรวจสอบความ
ตรงของแบบสอบถามวามีลักษณะท่ีตองการวัดตามโครงสรางของทฤษฎีหรือแนวคิดเปนความจริง
มากนอยเพียงใด (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2540)  ซ่ึงการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
แบบสอบถามอาศัยเทคนิคทางสถิติ คือการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เพ่ือยืนยันความตรงเชิง
โครงสรางของแบบสอบถาม ท้ังนี้จะไดทราบวาแบบสอบถามท่ีประกอบไปดวยตัวแปรหลายตัวท่ี
ไดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือนิยามปฏิบัติของการวิจัยนั้นควรจะรวมตัวแปรใดบางสรางเปนปจจัย
เดียวกัน (ผลการทดสอบ ภาคผนวก ค.) 

3)  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมพนักงานท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถามปจจัยพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงการหาคาความเท่ียง

(Reliability) ทําโดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซ่ึงคา

สัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) เกณฑท่ีนาจะยอมรับไดคือ .50 ขึ้นไป (สุจิตรา 

บุญยรัตพันธุ, 2546) ท้ังนี้คํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ตามสูตร  

 

สูตร      
 

 

โดยท่ี α =  คาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียงของเครื่องมือท่ีใชวัด 

 ΣSi
2 =   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากแตละขอ 

 ST
2  =  คาความแปรปรวนของคะแนนจากขอคําถามทุกขอ 

α  =  N       1 -   ΣSi
2 

       N-1             ST
2 
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 N =  จํานวนขอคําถามหรือรายการท้ังหมดท่ีใชวัด 

 

ตารางท่ี 3.4  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคดานปจจัยพฤติกรรมผูนํา ปจจัยวัฒนธรรม

การทํางานในองคการ  ปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และปจจัยผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

ปจจัย Cronbach’s coefficient alpha 

ปจจัยพฤติกรรมผูนํา .817 

ปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการ .785 

ปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย .896 

ปจจัยผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ .918 

 

จากตารางท่ี 3.4  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค ปจจัยท้ัง 4 ดาน พบวา

ปจจัยผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไดคาความเท่ียงสูงสุด (.918) รองลงมาไดแกปจจัย

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดคาความเท่ียง (.896) ปจจัยพฤติกรรมผูนําไดคาความเท่ียง 

(.817) และปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการไดคาความเท่ียง (.785)   

หาคาความเท่ียงของปจจัยพฤติกรรมผูนําโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค

ไดคาดงัตารางท่ี 3.5 

 

ตารางท่ี 3.5  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจัยพฤติกรรมผูนํา  

  

ตัวแปร Cronbach’s coefficient alpha 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .932 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา 
.804 

.898 

 

จากตารางท่ี 3.5  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคปจจัยพฤติกรรมผูนํา 
พบวาตัวแปรพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงไดคาความเท่ียงสูงสุด (.932) ตัวแปรพฤติกรรม
ผูนําแบบแลกเปล่ียนไดคาความเท่ียง (.804) และตัวแปรพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา (.898) 
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หาคาความเท่ียงของปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาครอนบัคไดคาดังตารางท่ี 3.6 

 

ตารางท่ี 3.6  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการ  

 

  ตัวแปร Cronbach’s coefficient alpha 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว   .796 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .715 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและ กฎระเบียบ .815 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .711 

 

จากตารางท่ี 3.6 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคปจจัยวัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการ พบวาตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบมีคา
ความเท่ียงสูงสุด (.815) รองลงมาไดแก ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวมี
คาความเท่ียง (.796)  ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวมมีคาความเท่ียง 

(.715) และตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีคาความเท่ียง (.711) 

หาคาความเท่ียงของปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบัคไดคาดังตารางท่ี 3.7 

 

ตารางท่ี 3.7  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

 

ตัวแปร Cronbach’s coefficient alpha 

กิจกรรมการฝกอบรม .844 

กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน   .785 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน .701 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ .733 

กิจกรรมการพัฒนาองคการ .718 
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จากตารางท่ี 3.7 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคปจจัยกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวาตัวแปรกิจกรรมการฝกอบรมมีคาความเท่ียงสูงสุด (.844) รองลงมา
ไดแกกิจกรรมการศึกษาของพนักงานมีคาความเท่ียง (.785)  ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพมีคา
ความเท่ียง (.733)  ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการมีคาความเท่ียง (.718) และตัวแปรกิจกรรม
การพัฒนาของพนักงานมีคาความเท่ียง (.701) 

หาคาความเท่ียงของตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยใชคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค ไดคาดังตารางท่ี 3.8 

 

ตารางท่ี 3.8  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ Cronbach’s coefficient alpha 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  .800 

ผลลัพธตามภาระหนาท่ี .900 

 

จากตารางท่ี 3.8 ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคพบวาพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานมีคาความเท่ียง .800 และผลลัพธตามภาระหนาท่ี มีคาความเที่ยง .900   

  4)  เม่ือไดแบบสอบถามท่ีมีความตรง (Validity) และหาคาความเท่ียง (Reliability) 

ท่ียอมรับไดแลว จึงนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงท่ีใชในการวิจัย 

 

3.4.3  การสรางและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณซ่ึงเปนเครื่องมือการวิจัยอีกช้ินหนึ่งสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

โดยมีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณดังนี้ 

1)  สรางแบบสัมภาษณตามทฤษฎี และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีลักษณะ

เปนขอคําถามท่ีใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2)  นําแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง 

และความครบถวนของประเด็นการสัมภาษณ 

3)  นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และ

นําแบบสัมภาษณท่ีแกไขแลว ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําไปใชจริง 
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เม่ือไดแบบสัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว ผูวิจัยจึงนําแบบ

สัมภาษณนั้นไปสัมภาษณเชิงลึก  (In depth interview) กับผูบริหารระดับสูงดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยขององคการรัฐวิสาหกิจ โดยสัมภาษณในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับอิทธิพลของ

พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผล

การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) เปน

การสัมภาษณแบบตัวตอตัวประมาณ 60 นาที ตามขอคําถามในแบบสัมภาษณ โดยประเด็นคําถาม

ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นเนื้อหาท่ีสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการวิจัย 

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลในปการศึกษา 2552 ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วิจัย ตั้งแตเดือนมีนาคม 2552 – มิถุนายน 2552 โดยจําแนกออกเปน 3 ลักษณะคือการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และจากการตอบแบบสอบถาม โดยดําเนินการดังนี ้

1)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเปนการเก็บขอมูลจากรายงานประจําป เผยแพรของ

องคการ แผนปฏิบัติประจําปของแตละองคการ ซ่ึงสามารถสืบคนทางอินเตอรเน็ตผานทางเว็บไซด

ขององคการนั้นๆ 

2)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ

ตัวแทนจํานวน 5 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 (1)  สงจดหมายอยางเปนทางการในนามคณะรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือขอความรวมมือ

ในการสัมภาษณโดยมีการนัดหมาย วันและเวลา สถานท่ี และจัดสงโครงสรางคําถามการสัมภาษณ 

และบทคัดยอดุษฎีนิพนธลวงหนากอนการสัมภาษณ 1 สัปดาห 

 (2)  สัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือตัวแทนอยางมีโครงสราง 

โดยใชเวลาในการสัมภาษณแตละทานไมนอยกวา 60 นาที มีการจดบันทึกพรอมบันทึกเสียงขณะ

ทําการสัมภาษณ 

 (3)  สรุปผลการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตละทาน และจัดเก็บ

ผลการสัมภาษณอยางเปนหมวดหมู 

3)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางในแตละกลุมสาขา

รัฐวิสาหกิจท้ัง 9 กลุมสาขา  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการขออนุญาตผูบริหารท่ี

เกี่ยวของเขาไปเก็บขอมูลในองคการตางๆ พรอมเขาช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และนัดวันเขา

มารับแบบสอบถามคืน และอีกวิธีการหนึ่งท่ีใชในการเก็บขอมูล คือผูวิจัยจะติดตอบุคคลท่ีรูจักใน
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องคการนั้น ใหทําหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยท่ีผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัย และ

วิธีการเก็บขอมูล ซ่ึงผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ปรากฏดังตารางท่ี 3.9 

 

ตารางท่ี 3.9  ผลการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

กลุมสาขารัฐวิสาหกิจ จํานวน
ตัวอยาง 

องคการ จํานวนท่ีเก็บ
ขอมูลได 

1. กลุมสาขาพลังงาน 

2. กลุมสาขาส่ือสาร 

3. กลุมสาขาพาณิชยและการ
บริการ 

4. กลุมสาขาสังคมและ
เทคโนโลย ี

5. กลุมสาขาขนสง 
 

 

6. กลุมสาขาการเงิน 

 

 

7. กลุมสาขาอุตสาหกรรม 

8. กลุมสาขาเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9. กลุมสาขาสาธารณูปการ 

103 

63 

5 

 

8 

 

123 

 

 

63 

 

 

9 

8 

 

18 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค 

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

- บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

 

- การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

- บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

- การทาเรือแหงประเทศไทย 

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ   

การเกษตร  
- โรงงานยาสูบ  

- องคการสะพานปลา 
 

- การประปานครหลวง 

83 

42 

19 

 

14 

 

44 

24 

15 

33 

27 

 

10 

10 

 

38 

รวม 400  359 
 

จากตารางท่ี 3.9 ไดแบบสอบถามคืนมา 359 ชุด จากท้ังหมด 400 ชุด คิดเปนรอยละ 89.75 
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3.6  เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 

 3.6.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

วิเคราะหดวยโปรแกรม   SPSS for Windows Version 16  เพ่ือหาคาสถิติดังนี ้

1)  การวิเคราะหคุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิตเิชิงพรรณา คารอย

ละ  คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายรายละเอียดของ

คุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 

2)  การวิเคราะหลักษณะของตัวแปรพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย

ใชสถิตเิชิงพรรณา คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของตัวแปรแตละตัว สําหรับตัวแปรท่ีมีคะแนน

ตั้งแต 1-4 คะแนน ซ่ึงไดแก ตัวแปรพฤติกรรมผูนํา ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ตัวแปร

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.00   หมายถึง  ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ดี 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  นอย 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของตัวแปรท่ีมีคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน ซ่ึงไดแก 

ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีเลิศ 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  พอใช 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง  ควรปรับปรุงมาก 

3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Analysis)  
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4)  คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path Coefficient) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ ซ่ึงทําการหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression Coefficient : 

β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง  และการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง

ความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ทดสอบโดยวิธีของ Specht (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2550) โดยดําเนินการดังนี้ 

         (1)  หาคา R² และคา β  ของแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป โดยการ

วิเคราะหถดถอยพหุ  

         (2)  หาคา R2
FM ซ่ึงเปนสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวม

ของทุกตัวแปร (Generalized square multiple correlation) ของแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป จาก

สูตร  

R2
FM =  1- (1- R2

1) (1- R2
2) (1- R2

3)… (1- R2
n)  

 

เม่ือ คา R2
n เปนกําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Squared multiple 

correlation coefficient) ของสมการท่ี n ในแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป  
         (3)  หาคา R² และคา β  ของแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน โดยการ

วิเคราะหถดถอยพหุ  

         (4)  หาคา R2
OM ซ่ึงเปนสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวม

ของทุกตัวแปร (Generalized square multiple correlation) ของแบบจําลองความสัมพันธตาม
สมมติฐานจากสูตร  

R2
OM =  1- (1- R2

1) (1- R2
2) (1- R2

3)… (1- R2
n)  

 

เม่ือ คา R2
n เปนกําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Squared multiple 

correlation coefficient) ของสมการท่ี n ในแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน  
         (5)  คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Measure of goodness of fit) ของโมเดล

โครงสรางตามสมมติฐาน กับโมเดลโครงสรางแบบเต็มรูป(ขอมูลเชิงประจักษ) ตามวิธีการทดสอบ
ของ Specht (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) จากสูตร 

 

 Q   =      1 - R2
FM 

1 - R2
OM 
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         (6)  คํานวณคา W ซ่ึงมีการแจกแจงใกลเคียงการแจกแจง χ2 โดยใชสูตร 

W  = - ( N – d ) ln Q   

เม่ือ W   คือ คาประมาณของการกระจายแบบ χ2 ท่ีมี df = d 

N    คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง  

d    คือ จํานวนเสนทางท่ีถูกตัดออกจากแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป  

ln   คือ ลอกการิธึมธรรมชาติ (Natural logarithm) 

         (7)  การพิจารณาความสอดคลองระหวางแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติ 

ฐานกับแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป (ขอมูลเชิงประจักษ) ตามวิธีการทดสอบของ Specht โดย

พิจารณาจากการทดสอบนัยสําคัญของคา Q จากคา W  ถาคา W ไมมีนยัสําคัญทางสถิติ หมายความ

วา แบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานอธิบายความสัมพันธไดไมแตกตางกับแบบจําลองความ 

สัมพันธเต็มรูป แสดงวาแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ แตถาคา W มีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน 

อธิบายความสัมพันธไดแตกตางกับแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป แสดงวาแบบจําลองความ 

สัมพันธตามสมมติฐานไมความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

(8) การพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเสนทางการวิจัยครั้งนี้ ถาปรากฏวาแบบจําลอง

ความสัมพันธตามสมมติฐาน ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ จะหาแบบจําลอง

ความสัมพันธใหมท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ ดวยการเปรียบเทียบ

เสนทางของแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูปกับแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน โดยการ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ใชเกณฑพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือถาเสนทาง

ใดของแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูปมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตปรากฏวาเสนทาง

ดังกลาวไมปรากฏในแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน ก็จะเพ่ิมเสนทางดังกลาวเขาไปใน

แบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน และถาเสนทางใดในแบบจําลองความสัมพันธตาม

สมมติฐานไมมีนัยสําคัญ ก็จะตัดออกจากแบบจําลองความสัมพันธ  

         (9) เม่ือไดแบบจําลองความสัมพันธใหมจะทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

ของผลรวม หรืออิทธิพลรวม (Total effect) ซ่ึงประกอบไปดวยอิทธิพลทางตรง (Direct effect)  

และอิทธิพลทางออม (Indirect effect) ของตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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3.6.2  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

1)  นําคําสัมภาษณของผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือตัวแทนท่ีได

จากการสัมภาษณเชิงลึก และมีการจดบันทึกพรอมท้ังบันทึกเสียง ไปวิเคราะหโดยสรุปเปนประเด็น

ตางๆ  

2)  ทําการจําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมู หรือประเภทโดยใชเกณฑตาม

คุณลักษณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก และนําเสนอผลสรุปดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม

(Dendrogram) โดยแยกตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข อมูลของการศึกษาเรื ่องอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ  และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่ม ีตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูว ิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหเปน 5 ตอน เพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 

ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผล

การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดาน

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ ปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) และผลการตรวจสอบความสอดคลอง

ของแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ เพ่ือยืนยันรูปแบบความสัมพันธเชิง

สาเหตุของอิทธิพลปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ และปจจัย

ดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือความสะดวก และกะทัดรัดในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตาราง และ

ภาพจําลองจะใชสัญลักษณ และคํายอตัวแปรตางๆดังนี ้

คํายอ และสัญลักษณทางสถิติ 

β   แทน คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path coefficient) 

C_ADAP แทน  ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 
C_BURE  แทน   ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 

CD  แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 
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C_INVO  แทน ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 
C_MISS   แทน  ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ 

DEVE  แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 
EDUC  แทน ตัวแปรกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 
LAISS   แทน  ตัวแปรพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา 
n แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

OD แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการ 
PERF  แทน ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

Q แทน คาสถิติท่ีใชวัดความสอดคลอง (Measure of goodness of fit) ของ
แบบจําลองความสัมพันธ 

R แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
R2 แทน สัมประสิทธ์ิการพยากรณ 
R2

FM แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของทุกตัวแปรของ
แบบจําลองเต็มรูป 

R2
OM แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของทุกตัวแปรของ

แบบจําลองตามสมมติฐาน หรือแบบจําลองท่ีปรับใหม 
S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t             แทน คาสถิติท่ีใชในการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัว  
แปรอิสระ 

TRAIN   แทน  ตัวแปรกิจกรรมการฝกอบรม 
TRANC   แทน ตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 

TRANF แทน ตัวแปรพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 

W    แทน คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคา Q ซ่ึงเปนคาประมาณการกระจาย
แบบ  χ2 ท่ีมี df = d  

X  แทน คาเฉล่ีย 
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4.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง 

 

การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง เปนการพรรณาถึงสถานภาพสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติพรรณาคือ คารอยละ คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง จํานวน 359 ราย 

 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

 เพศ    

ชาย 154 42.9 

หญิง 205 57.1 

ระดับการศึกษา    

ต่ํากวาปริญญาตรี 27 7.5 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 222 61.8 

สูงกวาปริญญาตร ี 110 30.6 

สถานภาพ X  S.D. 

อายุ (ป) 
ประสบการณทํางาน (ป) 

36.47 

12.88 

8.83 

2.98 

 

จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 57.1) และมีระดับการศึกษา
สวนใหญในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 61.8) มีอายุโดยเฉล่ีย 37 ป และมีประสบการณ
ทํางานโดยเฉล่ีย 13 ป 
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4.2  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 

การวิเคราะหคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ตัวแปร คะแนนเต็ม X  แปลความ S.D. 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง  4 3.05 ดี .48 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 4 2.44 ดี .37 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา  4 1.92 ปานกลาง .59 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 4 2.84 ดี .48 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 4 2.97 ดี .41 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและ
กฎระเบียบ 

4 3.00 ดี .44 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ 4 2.96 ดี .40 

กิจกรรมการฝกอบรม 4 2.70 ดี .46 

กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 4 2.67 ดี .53 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 4 2.90 ดี .43 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 4 2.65 ดี .50 

กิจกรรมการพัฒนาองคการ 4 2.92 ดี .40 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  5 3.98 ดี .50 

 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหลักษณะของปจจัยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปร 13 ตัวแปร คือ 1)  พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 2) 



 
 
 

155 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 3)  พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา 4)  วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการปรับตัว 5)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 6)  วัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 7)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ 

8) กิจกรรมการฝกอบรม 9)  กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 10)  กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

11)  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 12)  กิจกรรมการพัฒนาองคการ และ13)  ผลการปฎิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการวิเคราะหคาเฉล่ียตัวแปรท่ีศึกษา พบวาตัวแปรพฤติกรรมผูนําสราง
ความเปล่ียนแปลงมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.05 อยูในระดับดี และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามี

คาเฉล่ียต่ําสุดเทากับ 1.92 พบวาอยูในระดับปานกลาง  และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 พบวาอยูในระดับดี 

 

4.3  ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1 

 

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย

พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน 
องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
ตัวแปร PERF TRANF TRANC LAISS C_ADAP C_INVO C_BURE C_MISS TRAIN EDUC DEVE CD OD 

PERF 1.000             

TRANF .391* 1.000            

TRANC .074 .040 1.000           

LAISS -.221* -.459* .321* 1.000          

C_ADAP .278* .457* .034 -.129* 1.000         

C_INVO .281* .510* .072 -.185* .531* 1.000        

C_BURE .216* .351* .048 -.102* .225* .453* 1.000       

C_MISS .245* .458* .143* -.137* .479* .616* .605* 1.000      

TRAIN .245* .354* .219* -.011 .362* .466* .301* .540* 1.000     

EDUC .137* .254* .225* .046 .317* .340* .252* .381* .525* 1.000    

DEVE .207* .195* .163* -.006 .277* .392* .227* .409* .375* .467* 1.000   

CD .198* .447* .235* -.119* .400* .457* .331* .515* .585* .479* .354* 1.000  

OD .181* .307* .199* -.036 .387* .499* .362* .563* .487* .442* .438* .540* 1.000 

* =P< 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.3 พบวาตัวแปรอิสระเกือบทุกตัวไดแกพฤติกรรมผูนําสรางความ
เปล่ียนแปลง(TRANF) พฤตกิรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา (LAISS) วัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการปรับตัว (C_ADAP) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (C_INVO) 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (C_BURE) วัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนพันธกิจ (C_MISS) กิจกรรมการฝกอบรม (TRAIN) กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน
(EDUC) กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (DEVE) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (CD) และกิจกรรม
การพัฒนาองคการ (OD) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับตัวแปรตามคือผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (PERF) และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางกันของตวัแปรอิสระท้ังหมด (Interco relation) พบวาแตละคูมีความสัมพันธกันไมเกิน .70 
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จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity ท่ีทําใหเกดิการละเมิดขอตกลงเบ้ืองตนของเทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุ  

 

4.4  ผลการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) และผลการตรวจสอบความสอดคลองของ

แบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ เพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2 และ ขอ 3  

 

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของ ปจจัยดาน

พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีนําไปใชสําหรับหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ 

การวิเคราะหขอมูลขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง ซ่ึงอาศัยการวิเคราะห

ถดถอยพหุเปนพ้ืนฐานในการหาคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง โดยใชแผนภาพแบบจําลองเขาชวย เพ่ือ

แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง ซ่ึงการวิเคราะห
สมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
สมการโครงสรางและมีแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1  แบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน 
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สมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธมีท้ังหมด 10 สมการดังนี ้

 

PERF = β 1TRANF + β 2TRANC + β 3LAISS + β 4C_ADAP + β 5C_INVO +β 6C_BURE + 

β 7 C_MISS +β 8TRAIN +β 9EDUC +β 10DEVE + β 11CD +β 12OD               ...(1) 

TRAIN =β 13TRANF +β 14TRANC +β 15C_ADAP +β 16C_INVO +β 17C_BURE 

+β 18C_MISS                    …(2) 

EDUC =β 19TRANF +β 20TRANC +β 21C_ADAP + β 22 C_INVO + β 23C_BURE 

+β 24C_MISS                                  …(3) 

DEVE = β 25TRANF +β 26TRANC +β 27C_ADAP + β 28 C_INVO + β 29C_BURE + 
β 30C_MISS                                 …(4) 

CD      = β 31TRANF +β 32TRANC +β 33C_ADAP +β 34C_INVO+β 35C_BURE 

+β 36C_MISS                                     …(5) 

OD      =  β 37TRANF +β 38TRANC +β 39C_ADAP +β 40C_INVO +β 41C_BURE 

+β 42C_MISS                                  …(6) 

C_ADAP  =   β 43TRANF + β 44TRANC                  ...(7) 
C_INVO   =  β 45TRANF + β 46TRANC                                                                                ...(8) 

C_BURE   =  β 47TRANF + β 48TRANC                                                                              ...(9) 

C_MISS    = β 49TRANF + β 50TRANC                                                                                 ...(10) 

 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐาน ผูวิจัยนําเทคนิคการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) โดยการอาศัยเทคนิคการวิเคราะหถดถอย (Multiple regression) เปน
พ้ืนฐานในการหาคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะหดังนี ้

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

Regression Coefficient : β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สมการท่ี 1) 

 

* =P< 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สมการท่ี 1) มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวท่ีมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน โดยท่ี

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางลบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย

ท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว และ
กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .253 3.731 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .092 1.696 .091 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา(LAISS) -.121 -2.044 .042* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .129 2.104 .036* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .012 .176 .860 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) .106 1.700 .090 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) -.083 -1.062 .289 

กิจกรรมการฝกอบรม(TRAIN) .141 2.101 .036* 

กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน(EDUC) -.066 -1.066 .287 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน(DEVE) .127 2.181 .030* 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ(CD) -.089 -1.312 .190 

กิจกรรมการพัฒนาองคการ(OD) -.014 -.213 .831 

คาคงท่ี  7.683 .001 

R   =  .454  R2
 = .206    SEE  =  4.484    F  =  7.475   Sig.  =  .001     



 
 
 

161 

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการฝกอบรม โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard regression 

coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                   ของกิจกรรมการฝกอบรม (สมการท่ี 2) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .077 1.466 .143 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .150 3.439 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .058 1.081 .280 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .175 2.899 .004* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) -.056 -1.017 .310 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) .381 5.881 .001* 

คาคงท่ี  .716 .474 

R  =  .593  R2
 = .351   SEE  =  1.878    F  =  31.792   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการฝกอบรม (สมการท่ี 2) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัว มีตัวแปรอิสระ 3 

ตัว ท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือพฤติกรรมผูนํา
แบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการ
ฝกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และพฤติกรรม
ผูนําแบบแลกเปล่ียน  

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ  
                    ของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน (สมการท่ี 3) 

 

ตัวแปร คาสัมประสทิธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง(TRANF) .029 .496 .620 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .183 3.824 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .147 2.456 .015* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .102 1.523 .129 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) .044 .714 .476 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) .183 2.558 .011* 

คาคงท่ี  .897 .370 

R  =  .459  R2  =  .210   SEE  =  2.357    F  =  15.623   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน (สมการท่ี 3) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัว มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัว ท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการศึกษาของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คือพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว และวัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการศึกษาของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว  

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4. 7 
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ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                    ของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (สมการท่ี 4) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง(TRANF) -.067 -1.161 .246 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .109 2.286 .023* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .054 .914 .361 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .238 3.580 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) -.042 -.694 .488 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) .277 3.884 .001* 

คาคงท่ี  5.395 .001 

R  =  .465      R2  =  .216    SEE  =  1.521    F  =  16.197   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (สมการท่ี 4) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัว มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คือ พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมี
อิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการมีสวนรวม และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard regression 

coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ  
                    ของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (สมการท่ี 5) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .206 3.975 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .176 4.115 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .111 2.091 .037* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .109 1.831 .068 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) .014 .248 .804 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) .267 4.180 .001* 

คาคงท่ี  -1.535 .126 

R  =  .608  R2  =  .370   SEE  =  2.009    F  =  34.447   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (สมการท่ี 5) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัว มีตัวแปร

อิสระ 4 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการปรับตัว และวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนการปรับตัว  

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาองคการ โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของกิจกรรมการพัฒนาองคการ (สมการท่ี 6) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง(TRANF) -.030 -.582 .561 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน(TRANC) .129 3.021 .003* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว(C_ADAP) .104 1.959 .051 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม(C_INVO) .217 3.656 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ(C_BURE) .028 .521 .603 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ(C_MISS) .358 5.640 .001* 

คาคงท่ี  3.787 .001 

R  =  .614   R2  =  .377   SEE  =  1.577    F  =  34.447   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาองคการ (สมการท่ี 6)มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัว มีตัวแปร

อิสระ 3 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมการพัฒนาองคการมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวน
รวม และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.10 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

166 

ตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                      ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว (สมการท่ี 7) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .456 9.673 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน(TRANC) .016 .338 .735 

คาคงท่ี  6.851 .001 

R  =  .457  R2  =  .209    SEE  =  2.146    F  =  47.045   Sig.  =  .001     

* =P< 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว (สมการท่ี 7) มีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 2 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน โดยท่ี
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการ
ปรับตวั  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวมโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                      ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (สมการท่ี 8) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .508 11.142 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน(TRANC) .052 1.136 .257 

คาคงท่ี  9.142 .001 

R  =  .512   R2  =  .262    SEE  =  1.748    F  =  63.318   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (สมการท่ี 8) มีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 2 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน โดยท่ี
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวน
รวม  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ  โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน (Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดัง
ตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                       ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (สมการท่ี 9) 

 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .350 7.055 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน(TRANC) .035 .696 .487 

คาคงท่ี  9.654 .001 

R  =  .353  R2  =  .125   SEE  =  2.081    F  =  25.361   Sig.  =  .001     

* =P< 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (สมการท่ี 9)  มี

ตัวแปรอิสระท้ังหมด 2 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียน โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจโดยพิจารณาที่คาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient : β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                      ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ (สมการท่ี 10) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง(TRANF) .453 9.706 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน(TRANC) .125 2.683 .008* 

คาคงท่ี  8.743 .001 

R  =  .475  R2  =  .225     SEE  =  1.772    F  =  51.813   Sig.  =  .001     

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ (สมการท่ี 10)  มีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 2 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน โดย
ท้ัง 2 ตัวแปรคือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึง
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ
มากท่ีสุด   

สรุปไดวาแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน มีเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
จํานวน  50 เสนทาง ซ่ึงสัมประสิทธ์ิเสนทางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 26 เสนทาง 
ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2  ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน 
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วิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานกับแบบจําลอง
ความสัมพันธเต็มรูปหรือขอมูลเชิงประจักษ ทดสอบโดยวิธีของ Specht (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 

  (1)  หาคา R2
FM ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวม

ของทุกตัวแปร(Generalized squared multiple correlation) ของโมเดลโครงสรางแบบเต็มรูป ซ่ึง
คํานวณไดจากสูตร (รายละเอียดคา R2  ภาคผนวก ข) 

R2
FM =  1- (1- R2

1) (1- R2
2) (1-- R2

3) (1- R2
4) (1- R2

5) (1- R2
6) (1- R2

7) (1- R2
8)  

(1- R2
9) (1- R2

10) 

 R2
FM =  1- (1- .206)(1- .357) (1- .217) (1- .217)(1- .370)(1- .377) (1- .217)  

(1- .264) (1- .128) (1- .227) 

R2
FM =  0.9522 

(2)  หาคา R2
OM ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวม

ของทุกตัวแปร(Generalized squared multiple correlation) ของโมเดลโครงสรางตามสมมติฐาน ซ่ึง
คํานวณไดจากสูตร 

R2
OM =  1- (1- R2

1) (1- R2
2) (1- R2

3) (1- R2
4) (1- R2

5) (1- R2
6) (1- R2

7) (1- R2
8)  

(1- R2
9) (1- R2

10) 

R2
OM =  1- (1- .206) (1- .351) (1- .210) (1- .216) (1- . 370 ) (1- .377) (1- .209)  

  (1- .262) (1- .125) (1- .225) 

R2
OM =   0.9504 

(3)  คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Measure of goodness-of-fit) ของโมเดล
โครงสรางตามสมมติฐาน กับโมเดลโครงสรางแบบเต็มรูป(ขอมูลเชิงประจักษ) จากสูตร 

 Q    =      1 - R2
FM 

1 - R2
OM 

 Q    =       1 - 0.9522 

 1 - 0.9504 

 =   0.9637 

(4)  คํานวณคา W ซ่ึงมีการแจกแจงใกลเคียงการแจกแจง χ2 โดยใชสูตร 

W = - (N-d) ln Q   

 

เม่ือ N  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง (N = 400) d คือจํานวนเสนทางท่ีถูกตัดออกจาก

แบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป (d = 9) Q คือ คาดัชนีความสอดคลอง 
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W = - (400 - 9) ln(0.9637) 

W =  14.457 

 

ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐานกับ 

                       แบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป(ขอมูลเชิงประจักษ) 

 

คา R2
FM ของแบบจําลอง

ความสัมพันธเต็มรูป 

คา R2
OM  ของแบบจําลอง

ความสัมพันธตามสมมติฐาน 

ดัชนีความสอดคลอง 

(Q) W 

0.9522 0.9504 0.9637 14.457* 

*=P < 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของทุกตัวแปร  ของ

แบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป (R2
FM ) มีคาเทากับ 0.9522 คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง

โดยรวมของทุกตัวแปรของแบบจําลองความสัมพันธตามสมมติฐาน (R2
OM ) มีคาเทากับ 0.9504  

เม่ือคํานวณคาความสอดคลอง (Q) ไดเทากับ 0.9637 และทดสอบนัยสําคัญของคา Q จากคา W ซ่ึงมี

คาเทากับ 14.457 ซ่ึงเม่ือเทียบกับคา χ2 ท่ีเปดจากตารางท่ีท่ี df =d (d = 9) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ไดคา χ2  = 16.919    ปรากฏวาคาท่ีคํานวณได (14.457) มีคานอยกวา นั่นคือแบบจําลองเสนทาง

ตามสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

สรุปแบบจําลองและคาสัมประสิทธ์ิเสนทางความสัมพันธตามสมมติฐาน เฉพาะเสนทางท่ี
มีนัยสําคัญทางสถิติตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรฐัวิสาหกิจ ดังภาพท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

172 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรม  

                  การทํางานในองคการ ปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการ 

                 ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หมายเหตุ:  คาสัมประสิทธ์ิเสนทางทุกเสนทางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

การวิเคราะหแยกอิทธิพลตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือท่ีจะอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรอิสระกับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จากการแยกคาอิทธิพลมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 
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วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการปรับตัว 

วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการมีสวนรวม 

วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนพันธกิจ 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาด

ภาวะผูนํา 

กิจกรรมการฝกอบรม 

พฤติกรรมผูนําสราง
ความเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน 

กิจกรรมการพัฒนา

ของพนักงาน 

ผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะหแยกคาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของ   

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 

ผลเชิงสาเหตุและผล ตัวแปรอิสระ อิทธิพล

ผลรวม ทางตรง ทางออม รวม 

ผลที่ไมใช 

เชิงสาเหต ุ

วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการปรับตัว 

.278 .129 - .129 .149 

วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการมีสวนรวม 

.281 - .055 .055 .226 

วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนพันธกิจ 

.245 - .089 .089 .156 

พฤติกรรมผูนําแบบสราง

ความเปล่ียนแปลง 

.391 .253 .127 .38 .011 

พฤตกิรรมผูนําแบบ

แลกเปล่ียน 

.074 - .043 .043 .031 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะ

ผูนํา 

-.221 -.121 - -.121 -.100 

กิจกรรมการฝกอบรม .245 .141 - .141 .104 

กิจกรรมการพัฒนาของ

พนักงาน 

.207 .127 - .127 .008 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี
อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผูนําสรางความ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานมากที่สุด  รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวและ  กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

ตามลําดับ และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจ และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลทางออมตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยสงผานกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา
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ของพนักงาน และพบวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนการปรับตัว วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจ และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจ 

 

4.5  ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณ 

 

นําผลสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจํานวน 5 ทาน ไดแก 

1. ดร.นนทวัฒน สุขผล   ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล   

ธนาคารออมสิน  

2. คุณประหยัด เครื่องประดิษฐ  ผูเช่ียวชาญระดับ 12 ดานทรัพยากรมนุษย   

   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. คุณสมหมาย จตุทอง   ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

4. คุณญาณี  ธีรธร       ผูอํานวยการฝายฝกอบรมธุรกิจประปา   

การประปานครหลวง  

5. คุณสายพิณ เสียงเจริญ   เจาหนาท่ีบริหารสวนระบบพัฒนา  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  

ซ่ึงประเด็นท่ีใชในการสัมภาษณแบงออกเปน 4 ประเด็นคือ 1)  พฤติกรรมผูนําท่ีมีตอผล

การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3)  ปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ4) 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงจะ

นําเสนอผลสรุปแตละประเด็นดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม 

ประเด็นที่ 1  พฤติกรรมผูนําท่ีมีผลตอผลการปฏิบัตงิานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือสอบถามประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา ลักษณะการทํางานของผูนําแบบ

ใดท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพบขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในทํานองเดียวกัน โดย

สรุปประเด็นพฤติกรรมผูนําท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแลวทําการจําแนก



 
 
 

175 

ประเภทขอมูลเปนหมวดหมูหรือประเภทโดยใชเกณฑตามคุณลักษณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปน

ตัวจําแนก และนําเสนอผลสรุปดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ดังภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พฤติกรรมผูนําท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของ  
                  พนักงาน  

พฤติกรรมผูนําท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

วิสัยทัศนท่ีดี มองการณไกลไปขางหนา  มีวิสัยทัศนวาจะพัฒนาอะไรก็

จะตองมีการเปล่ียนแปลง  การท่ีจะเปล่ียนแปลงไดตองมีวิสัยทัศนท่ีฉลาด 

แหลมคม ท่ีเหมาะสมกับคน  เหมาะสมกับสถานการณ 

มอบหมายนโยบายท่ีชัดเจน 

กระตุนใหพนักงานคิด และลงมือปฏิบัต ิ

สอนงานใหคําแนะนํา ตักเตือน เปนนักวิชาการดวย 

มอบอํานาจ ความรับผิดชอบ มอบอํานาจไววางใจ ใหทํางานท่ีทาทาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดของผูอื่น และพรอมท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทํางาน 

มีเทคนิคในการสือ่สาร เจรจาประสานงานกับพนักงาน แจงขาวสาร   

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะปฏิบัติงาน 

มีผลตอบแทนจูงใจ 

เลื่อนตําแหนงเม่ือมีผลงาน 

ใหความสําคัญกับการยกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ยกยองชื่นชมตอ

ท่ีสาธารณะเพ่ือทําใหพนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจ   

สรางเวที หรือพ้ืนท่ีใหพนักงานไดโชว ประกวดผลงานของตนเอง   
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จากภาพท่ี 4.4 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พฤติกรรมผูนําท่ีมีผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ท่ีสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ พบวาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนท่ีดี  มี

วิสัยทัศนท่ีตองการสรางความเปล่ียนแปลง มองการณไกลไปขางหนา และเห็นโอกาสของการ

พัฒนาธุรกิจ  ซ่ึงการท่ีจะเปล่ียนแปลงองคการได จําเปนจะตองมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศนท่ีฉลาดแหลมคม

ท่ีเหมาะสมกับคน และเหมาะสมกับสถานการณ เปนท่ียอมรับจากพนักงาน นอกจากนั้นแลวผูนํายัง

ตองรูจักใชประโยชนจากสติปญญาและทักษะความสามารถของพนักงานในองคการ โดยผูนําตอง

มีพฤติกรรมท่ีกระตุนใหพนักงานไดใชความคิด และมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ สนับสนุนให

พนักงานพยายามหาวิธีการทํางานแนวใหม ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือเปนการสรางความทา

ทายใหกับพนักงาน โดยผานการมอบหมายนโยบายท่ีชัดเจน มอบอํานาจ ความรับผิดชอบ มอบ

อํานาจไววางใจ และผูนํามีบทบาทเปนนักวิชาการท่ีคอยใหคําแนะนํา ทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงสอนงาน

กับพนักงาน และมีพฤติกรรมท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะปฏิบัติงานโดย
พรอมท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับเปล่ียนแนวคิด 

วิธีการทํางานและมีเทคนิคในการส่ือสาร แจงขาวสาร เจรจาประสานงานกับพนักงาน และเพ่ือท่ีจะ

ทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูนําตองมีพฤติกรรมท่ีมีกระบวนการแลกเปล่ียน

ระหวางผูนํากับพนกังาน ในเง่ือนไขท่ีวาหากพนักงานไดใชความพยายามจนงานประสบผลสําเร็จก็

จะไดรับรางวัลเปนส่ิงแลกเปล่ียนตอบแทน ซ่ึงผูนําจะตองมีรางวัลท่ีมอบใหกับพนักงานท่ีทํางานดี 

บรรลุเปาหมายขององคการ โดยเปนท้ังผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน 

เชนคํายกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณในท่ีสาธารณะ เพ่ือทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจใน

การปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 2  วัฒนธรรมการทํางานในองคการที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองคการ หรือรูปแบบ/ลักษณะการทํางาน

ของพนักงานในองคการ มีลักษณะหรือรูปแบบการทํางานอยางไร พบวามีขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณในทํานองเดียวกัน โดยสรุปประเด็นวัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแลวทําการจําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูหรือประเภทโดย

ใชเกณฑตามคุณลักษณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก และนําเสนอผลสรุปดวย แผนภูมิ

เดนโดรแกรม (Dendrogram) ดังภาพท่ี 4.5 
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ภาพที่ 4.5  แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีผลตอผลการ 

                 ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

จากภาพท่ี 4.5 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมี

ผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  พบวา

ชี้แจงใหทุกคนเขาใจพันธกิจ 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ตอบสนองความตองการลูกคา 

การทํางานในองคการเนนการปรับตัว 

ดูโอกาสทางการตลาด มองหาชองทางหารายไดเสริมสําหรับองคการ 

กฎระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงได เม่ือมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ 

จัดทําแผนกลุยทธรวมกัน เขาใจพันธกิจรวมกัน 

ยึดตามพันธกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ 

การทํางานโดยเนนการมีสวนรวม 

การทํางานเปนรูปแบบเมตริกซมากกวาเปนการทํางานตามสาย

งาน ประชุมชี้แจง ประชุมขามสายงาน และจัดต้ังคณะทํางานโดย

มีผูรวมทํางานจากหนวยงานตางๆ สายงานตางๆ 

ทํางานเปนทีม ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความ

คิดเห็น รับฟงเสียงสวนใหญของพนักงาน 

ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
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วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบไปดวย

วัฒนธรรม การทํางานในองคการเนนการปรับตัว ซ่ึงพนักงานในองคการจะมีลักษณะการทํางานท่ี

เปนรูปแบบปรับตัวการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมองหาโอกาสทาง

การตลาด เพ่ือหาชองทางหารายไดเสริมสําหรับองคการ โดยพรอมท่ีจะปรับกฎระเบียบ สามารถ

เปล่ียนแปลงได หรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ เม่ือมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ และเพ่ือใหทัน

ตอการตอบสนองความตองการลูกคา เปนการทํางานท่ีพนักงานมุงสนใจท่ีปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
และวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนพันธกิจ ซ่ึงพนักงานในองคการมีลักษณะการทํางานท่ีมีการประชุม

รวมกันเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ พันธกิจ ซ่ึงพนักงานทุกคนในองคการจะรับรู เขาใจถึงพันธกิจ
รวมกัน เขาใจทิศทางขององคการ และเปาหมายในระยะยาว พนักงานจะทํางานตามนโยบายเพ่ือให
สอดคลองกับพันธกิจขององคการ และวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม ซ่ึงพนักงานใน

องคการจะมีลักษณะทํางานเปนทีม ท้ังนีป้ระสิทธิผลของงานจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือระหวาง
พนักงาน ผานความสอดคลองรวมกัน ความไวเนื้อเช่ือใจ สนใจความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
องคการ และความผูกพัน จะมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนแสดง

ความคิดเห็น รับฟงเสียงสะทอนของพนักงาน  จัดตั้งคณะทํางานเปนรูปแบบเมตริกซโดยขอความ

รวมมือจากพนักงานสายงานตางๆ ซ่ึงวัฒนธรรมการทํางานในองคการท้ัง 3 รูปแบบดังกลาวมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประเด็นเกี่ยวกับท่ีมาหรือปจจัยท่ีเปนส่ิงกําหนดทิศทางของกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีอะไรบาง พบวามีขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในทํานองเดียวกัน  โดยสรุป

ประเด็นปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวทําการจําแนกประเภทขอมูลเปน

หมวดหมูหรือประเภทโดยใชเกณฑตามคุณลักษณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก และ

นําเสนอผลสรุปดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพที่ 4.6  แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร 

                  มนุษย 

กิจกรรมฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา เพ่ือใหพนักงานมีทักษะ

ความรู ความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน 

ปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จัดต้ังทีมงาน คณะทํางาน เพ่ือกําหนดกิจกรรรมให

สอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจขององคการ 

หัวหนาแตละสายงาน   

แผนกลยุทธขององคกร แผนธุรกิจ มอบนโยบาย 

ผูนํา ผูบริหารองคการ 

ตรวจสอบความตองการของหนวยงาน และจัดกิจกรรมการ

พัฒนาพนักงานตามความตองการของหนวยงาน 

พ่ีเลี้ยงสอนงาน เรียนรูจากการปฏิบัติ 

ต้ังกลุมแกปญหารวมกัน แลกเปลี่ยนความรู

เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน   

สรางWeb site ใหพนักงานเขามาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู จัดเก็บความรู 

และมีรางวัลจูงใจสําหรับคนท่ีเขารวมแลกเปล่ียนความรู 

วิสัยทัศน ทิศทางขององคกร ประสบการณของผูนํา ความตองการเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และเนนใหบรรลุพันธ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะ ความสามารถของพนักงาน เพ่ือจะได

รูเรื่องท่ีพนักงานควรจะพัฒนา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได 
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จากภาพที่ 4.6 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวยผูนําหรือผูบริหารขององคการ เนื่องจากการกําหนดกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นตองสอดคลองกับวิสัยทัศนของผูนํา ความตองการเปล่ียนแปลงของผูนํา 

ประสบการณของผูนํา และเปาหมายขององคการ ซ่ึงวิสัยทัศน ประสบการณของผูนําจะเปนส่ิงท่ี

กําหนดวิธีการปฏิบัติ แนวทางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหผูปฏิบัติงานดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตองพิจารณา และกําหนดทิศทางใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให

สอดคลองตามวิสัยทัศนของผูนํา และนโยบายขององคการ และหัวหนาแตละสายงานจะมีอิทธิพล

ตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงหัวหนางานจะเปนผูท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะ 

ความสามารถของพนักงานทําใหทราบวาพนักงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรูในการปฏิบัติงาน

ดานบางเพ่ือท่ีจะไดจัดกิจกรรมฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะความรู 

ความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน และวัฒนธรรมการทํางานในองคการมี

อิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเม่ือพนักงานมีการทํางานเปนทีม หรือเปน

กลุมทําใหพนักงานมีกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะท่ีเปนพ่ีเล้ียงสอนงาน เรียนรูไปพรอมๆกับการ

ปฏิบัติ มีการจัดตั้งกลุมแกปญหารวมกันตามความสนใจของพนักงาน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู เรียนรู

รวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน และสรางรางวัลเพ่ือเปนจูงใจสําหรับคนท่ีเขารวมแลกเปล่ียนความรู 

จัดเก็บความรู รวมแกไขปญหาในการทํางาน 

ประเด็นที่ 4  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือสอบถามประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกิจกรรมใดบางท่ี

มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พบขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในทํานอง

เดียวกัน โดยสรุปประเด็นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวทําการจําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูหรือประเภท โดยใชเกณฑตาม

คุณลักษณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก และนําเสนอผลสรุปดวย แผนภูมิเดนโดรแกรม

(Dendrogram) ดังภาพท่ี 4.7 
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ภาพที่ 4.7  แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผล  
                 การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมการศึกษา   

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก  

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมฝกอบรมประจําป ฝกอบรมตาม Competency หลักขององคการ 

กิจกรรมการฝกอบรม 

แผนการฝกอบรมเปนรายบุคคล 

จัดประชุมสัมมนา 

พ่ีเลี้ยงสอนงาน เรียนรูจากการปฏิบัติ 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

คนควาเพ่ิมเติม พยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 

โอนยาย สับเปลี่ยนหนาท่ี  

พนักงานจัดกลุมแกปญหาการทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความรูเรียนรูรวมกนั

ระหวางเพ่ือนพนักงาน   

สรางWeb site ใหพนักงานเขามาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู ตามความสนใจของพนักงาน 

กิจกรรมการพัฒนา

ประเมิน และตองผานเกณฑของหลักสูตรท่ีเฉพาะตําแหนง 

หัวหนาสายงานประเมินความสามารถ จัดกิจกรรมพัฒนา 

กิจกรรมการพัฒนา

จัดทําe-learning 

หองสมุด ศูนยการเรียนรู ศูนยฝกภาษา 
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จากภาพท่ี 4.7 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ พบวา
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจประกอบ
ไปดวย 1) กิจกรรมการฝกอบรมซ่ึงจะมีกิจกรรมยอยๆเชนแผนการฝกอบรมเปนรายบุคคล กิจกรรม
ฝกอบรมประจําป ฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Competency)หลักขององคการ พ่ีเล้ียงสอนงาน 
เรียนรูจากการปฏิบัติ และจัดประชุมสัมมนา เพ่ือใหพนักงานมีทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดทันที 2)  กิจกรรมการศึกษา ซ่ึงองคการจะมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก 
เพ่ือใหพนักงานหาความรูเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย 3)  กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน เปน
กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากความตองการของพนักงานโดยตรง พนักงานจะคนควาเพ่ิมเติม 
พยายามแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน มีการสลับปรับเปล่ียนหนาท่ีเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนคต และจัดกลุมเพ่ือแกไขปญหาการทํางานรวมกัน แลกเปล่ียนความรูเรียนรู
รวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน สรางเวปไซดใหพนักงานเขามาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู ตามความ
สนใจของพนักงาน 4)  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ มีหัวหนาสายงานประเมินความสามารถ จัด
กิจกรรมพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเล่ือนตําแหนง ซ่ึงผูท่ีจะไดรับการเล่ือนตําแหนงจะตอง
มีการผานหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเฉพาะตําแหนง 5)  กิจกรรมการพัฒนาองคการองคการจัดเตรียมความ
พรอมทางดานเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนา เรียนรูของพนักงาน เชนหองสมุด 
ศูนยการเรียนรู ศูนยฝกภาษา e-learning 
 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั ้งนี ้เปนการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ  และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่ม ีต อผลการปฏิบัต ิงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค 3 ขอไดแก 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรม
ผูนํา  วัฒนธรรมการทํางานในองค การ  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก ับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  2)  เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยดาน
พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีตอผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และ 3) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีนําไปใชสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  

ตัวแปรตามท่ีศึกษาคือผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีตัวแปรอิสระท่ี

ศึกษามี 12 ตัวแปร ประกอบไปดวยปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ประกอบไปดวยตัวแปร 3 ตัวแปร 

ไดแก 1)  พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 2) พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และ 3)

พฤติกรรมผูนาํท่ีขาดภาวะผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ประกอบไปดวย 4 ตัว

แปร ไดแก 1) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 2) วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการมีสวนรวม 3) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 

และ4)  วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ และปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนษุยประกอบไปดวย 5 ตัวแปร 1) กิจกรรมการฝกอบรม 2) กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 3) 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 4) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และ 5)  กิจกรรมการพัฒนาองคการ  

ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง (Non -experimental Designs) ซ่ึงเปน

การศึกษาปรากฏท่ีเกิดขึ้นดังท่ีปรากฏตามธรรมชาติท่ีเปนจริง โดยไมไดมีความพยายามท่ีจะบังคับ

คาตัวแปรหนึ่งๆ เพ่ือศึกษาผลกระทบตัวแปรนั้นๆตอตวัแปรตาม โดยประชากรเปาหมายในการวิจัย
ครั้งนี้เปนพนักงานประจําขององคการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงองคการรัฐวิสาหกิจมีท้ังหมด 58 แหง มี
จํานวนพนักงานท้ังส้ิน 241,936 คน โดยแบงรัฐวิสาหกิจจําแนกตามกลุมสาขาได 9 กลุมสาขาตาม
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนการสุมตัวอยางของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
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ไดมาซ่ึงตัวแทนของประชากร เพ่ือใชทดสอบกรอบแนวคิดความสัมพันธตามสมมติฐาน จะใช

วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยประมาณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane, 1973  ท่ี

ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  และยอมใหเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไดรอยละ5  จะไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน กําหนดจํานวนตัวอยางแตละกลุมสาขารัฐวสิาหกิจท้ัง 9 กลุมอยาง

มีสัดสวน และทําการสุมองคการรัฐวิสาหกิจจาก 9 กลุมสาขา กลุมสาขาละ 1 องคการ เพ่ือทําการ

สุมตัวอยางจากองคการท่ีสุมใหไดตามจํานวนท่ีกําหนด เม่ือกลุมสาขารัฐวิสาหกิจนั้นยังไดจํานวน

ตัวอยางไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด  ก็ทําการสุมองคการรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในกลุมสาขานั้นอีก 1 

องคการ เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางครบตามจํานวนท่ีกําหนด ไดรับแบบสอบถามคืน และตรวจสอบ

ความสมบูรณพบวามีความสมบูรณ จํานวน 359 ชุด คิดเปนรอยละ 89.75 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบสัมภาษณท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงแบงแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัว ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมผูนํา ตอนท่ี 3 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตอนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหหัวหนาสายงานของผู ท่ีตอบแบบสอบถามเปนผู
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงนําแบบสอบถามทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจสอบ เพ่ือให
แบบสอบถามมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว  มีเนื้อหาท่ีเปน
ตัวแทนของตัวแปร และมีความถูกตองดานการใชภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย 
และทดสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย 
(Factor Analysis) ยืนยันความถูกตองของมาตรวัด  หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช   
(Try out) กับกลุมพนักงานท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามปจจัย

พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผล

การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการหาคาความเท่ียง (Reliability)ไดคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของ Cronbach แตละฉบับมีคา ตั้งแต .817 - .918 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีสูง และสวนเครื่องมือการ
วิจัยท่ีเปนแบบสอบถามนั้น  ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณตามทฤษฎี และกรอบแนวคิดของการวิจัย 

โดยมีลักษณะเปนขอคําถามท่ีใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม

การทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของ
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยนําแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 

และความครบถวนของประเด็นการสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิเคราะหดวยโปรแกรม   SPSS for Windows Version 16  เพ่ือหาคาสถิตท่ีิใชในการวิเคราะหไดแก 
1)  การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple correlation analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2)  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน (Standard regression coefficient: β ) ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path 

Coefficient)  และวิเคราะหตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง เพ่ือหาคาอิทธิพลโดยตรง และ
โดยออมของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตามเสนทางความสัมพันธตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  
3) ตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง  ผลการวิ เคราะหเสนอในรูปการวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และวิเคราะหหาคาอิทธิพลรวม (Total effect) ประกอบดวยอิทธิพล
ทางตรง (Direct effect) และอิทธิพลทางออม (Indirect effect) เพ่ือแสดงผลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

5.1  สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 

การสรุป และอภิปรายผลการวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ ดังนี ้

1)  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย

พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เรียงลําดับคาจากมากไปหานอย คือ พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง (TRANF; r = .391) 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (C_INVO; r = . 281) วัฒนธรรมการทํางานใน
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องคการเนนการปรับตัว (C_ADAP; r = .278)  กิจกรรมการฝกอบรม (TRAIN; r = .245) วัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนพันธกิจ (C_MISS; r = .245) วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน
โครงสรางและกฎระเบียบ (C_BURE; r = .216) กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (DEVE; r = .207)  

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (CD; r = .198)  กิจกรรมการพัฒนาองคการ (OD; r = .181)  กิจกรรม
การศึกษาของพนักงาน (EDUC; r = .137) และ พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํามีความสัมพันธ
เชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (LAISS; r = -.221)   

2)  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของ ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม

การทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม

การทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 และขอ 3 การตอบตามวัตถุประสงคใชการวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรอิสระตางๆกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง  

ผลการศึกษาพบวา เม่ือพิจารณาคาสถิติท่ีใชตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง

ความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากการทดสอบนัยสําคัญของคา

ความสอดคลอง (Q) มีคาเทากับ .9637 ไดคา W คือคาประมาณของการกระจายเทากับ 14.457 เม่ือ

เทียบกับคา χ2 มี df = 9 ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เทากับ 16.919 ปรากฏวาคาท่ีคํานวณไดมีคานอย

กวา แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง

ตัวแปรอิสระกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีได มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พบวาผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดมีคาเทากับ .253 รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม
มีคาเทากับ .141 วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวมีคาเทากับ .129 และกิจกรรมการ
พัฒนาของพนักงานมีคาเทากับ .127 และสวนพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิง
ลบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีคาเทากับ - .121 และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจไดรับอิทธิพลทางออม จากตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง 

มีคาเทากับ .127 วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ  มีคาเทากับ .089 วัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม มีคาเทากับ .055 พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีคาเทากับ 
.043 และสวนการวิเคราะหอิทธิพลรวมท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปรากฏวา
ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลรวมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด คือ พฤติกรรม
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ผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงมีคาเทากับ .391 รองลงมาคือ วัฒนธรรมการทํางานในองคการ

เนนการมีสวนรวมมีคาเทากับ .281 วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีคาเทากับ .245 

กิจกรรมการฝกอบรมมีคาเทากับ .245 กิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีคาเทากับ .207 และ
พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีคาเทากับ .074  สวนพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลรวม
เชิงลบมีคาเทากับ -.221 และจากการตรวจสอบแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร
อิสระกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีได มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

แสดงวาแบบจาํลองความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไดตอไป 
สวนผลการสัมภาษณประเด็นท่ีเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูนําท่ีผลตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน พบวาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนท่ีดี มองการณไกลไปขางหนา ตองการสรางความเปล่ียนแปลง 

และเห็นโอกาสของการพัฒนาธุรกิจ รูจักใชประโยชนจากสติปญญา ทักษะความสามารถของ

พนักงานในองคการ โดยตองสามารถกระตุนใหพนักงานไดใชความคิด และมีโอกาสไดลงมือ

ปฏิบัติ ผานการมอบหมายนโยบายท่ีชัดเจน มอบอํานาจ ความรับผิดชอบ มอบอํานาจไววางใจ ให

ทํางานท่ีทาทาย และคอยใหคําแนะนํา พรอมท้ังสามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะ

ปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน เพ่ือท่ีจะทําให

พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงพฤติกรรมผูนําท่ีสรุปมาจากการสัมภาษณผูอํานวยการ

ฝายพัฒนาบุคคล และผูเช่ียวชาญดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจํานวน 5 คน เปนพฤติกรรมของผูนํา

สรางความเปล่ียนแปลง และผูนําท่ีมีผลตอบแทนมอบใหกับพนักงานท่ีทํางานดี บรรลุเปาหมายของ

องคการ โดยเปนท้ังผลตอบแทนท่ีจับตองได และผลตอบแทนท่ีจับตองไมได เชนคํายกยอง ชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณในท่ีสาธารณะ เพ่ือใหพนักงานมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีดีอยางตอเนื่อง อีกท้ัง

ยังตองมีพฤติกรรมท่ีคอยตรวจสอบวิธีการทํางานของพนักงานท่ีต่ํากวามาตรฐาน พรอมจดบันทึก

ขอมูลความผิดพลาดของพนักงาน เพ่ือหาแนวทางสรางกิจกรรมการฝกอบรมพัฒนา และสราง

แรงจูงใจใหพนักงานเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูพัฒนาความรู ความสามารถใหพรอมตอการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียน และสรุปผลการสัมภาษณในประเด็น

วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีผลตอผลการปฏิบัตงิานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบวาองคการ

จะมีวิธีการทํางานของพนักงานท่ีหลากหลาย แตพบวาวิธีการทํางานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และ

สอดคลองกับเปาหมายขององคการนั้น พนักงานจะมีวิธีการทํางานท่ีพรอมปรับตัว ปรับเปล่ียน

วิธีการทํางานตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงจากภายนอกองคการ ความตองการของ

ลูกคา และมองหาโอกาสทางการตลาด เพ่ือหาชองทางหารายไดเสริมสําหรับองคการ โดยพรอมท่ี

จะปรับกฎระเบียบ สามารถเปล่ียนแปลงได หรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ เม่ือมองเห็นโอกาสในการ
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ประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว  และพนักงานท่ีมีวิธีการ

ทํางานรวมประชุมเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ พันธกิจรวมกัน และส่ือสารใหกับพนักงานทุกคนใน

องคการเขาใจพันธกิจเพ่ือใหพนักงานจะทํางานตามนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของ

องคการ ซ่ึงจัดวาเปนกลุมของพนักงานท่ีมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนพันธกิจ และวัฒนธรรมการ

ทํางานอีกแบบหนึ่งท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือวัฒนธรรมการทํางาน

เนนการมีสวนรวม  ซ่ึงพนักงานในองคการจะมีวิธีการทํางานเปนทีม จัดตั้งคณะทํางานโดยขอความ

รวมมือจากพนักงานสายงานตางๆ รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความ

คิดเห็น รับฟงเสียงสะทอนของพนักงานซ่ึงวัฒนธรรมการทํางานท้ัง 3 รูปแบบดังกลาวมีผลตอผล

การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสวนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูอํานวยการฝาย
พัฒนาบุคคล และผูเช่ียวชาญดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจํานวน 5 คน พบวากิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจประกอบไปดวย 1)กิจกรรม
การฝกอบรมมีกิจกรรม เชนแผนการฝกอบรมเปนรายบุคคล การฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก(Core 

competency) ขององคการ พ่ีเล้ียงสอนงาน เรียนรูจากการปฏิบัติ  2) กิจกรรมการศึกษา สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ือใหพนักงานมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาท่ีสูงขึ้น 3) กิจกรรมการพัฒนาของ
พนักงานเปนกิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากความตองการของพนักงานโดยตรง ซ่ึงพนักงานจะ
คนควาเพ่ิมเติม พยายามแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน
ตามความสนใจของพนักงาน 4) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ซ่ึงผูท่ีจะไดรับการเล่ือนตําแหนงจะตอง
มีการผานเกณฑของหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเฉพาะตําแหนง 5) กิจกรรมการพัฒนาองคการ ความพรอม
ทางดานเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเรียนรูของพนักงาน เชนหองสมุด ศูนยการ
เรียนรู ศูนยฝกภาษา  
 

5.2  ขอเสนอแนะทางทฤษฎี 

  

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 
และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยผูวิจัย

พิจารณาปจจัย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 
และปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยแบงประเด็นขอเสนอแนะ ตามสมมติฐาน

การวิจัยดังนี้ 
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1)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา มีอิทธิพลทางตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

จากผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม

การทํางานในองคการ โดยมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว วัฒนธรรม

การทํางานในองคการแบบเนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานในองคการแบบเนนพันธ

กิจ ท้ังนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงสามารถท่ีจะปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ทํางานโดยการสนับสนุนใหความสําคัญกับการปรับตัว ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความตองการสภาพแวดลอมภายนอกองคการ จากการมีพฤติกรรมท่ีชอบใชความคิด และหาวธีิการ

ทํางานใหมอยูเสมอ และกระตุนใหพนักงานหาวิธีแกไขปญหาในการทํางาน โดยท่ีตัวของผูนําจะ

ทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงช้ีแนะแนวทางท่ีดีในการทํางาน มีความกลาตองการท่ีจะทํางานท่ีทาทาย ซ่ึง

พฤติกรรมของผูนําสรางความเปล่ียนแปลงดังกลาวนั้นเอ้ือใหพนักงานท่ีทํางานอยูในองคการ

สามารถท่ีจะปรับตัวการทํางานไดอยางสะดวกเพ่ือตอบสนองตอความทาทายของงาน ตอบสนอง

ความตองการของลูกคา และความเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงแนวคิดของ 

Cameron and Quinn (1999) ท่ีพบวาวัฒนธรรมเนนการปรับตัวเพ่ือพัฒนาจะเกิดขึ้นในองคการได 
ถาหากผูนําเปนเจาของกิจการ มีอุดมการณ วิสัยทัศน ชอบกลาเส่ียง และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคการ

ใหไดตามวิสัยทัศน ซ่ึงเปนคุณสมบัติหนึ่งของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และ

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงยังมีคุณสมบัติท่ีสนใจความสัมพันธระหวางเพ่ือนพนักงาน 

และเขาใจถึงความสามารถท่ีแตกตางกันของพนักงานแตละคน และเขามารวมลงมือปฏิบัติงาน

พรอมกับพนักงาน พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือสงเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีดี 

ซ่ึงผูนําจะเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น มีการประชุมระดมความคิด และทํางาน

รวมกัน ท้ังนี้พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีผลทําใหพนักงานในองคการทํางานแบบมี

สวนรวมนั้นก็สอดคลองกับแนวคิดของ Cameron and Quinn (1999) ท่ีสรุปไววาวัฒนธรรมเนนการ
มีสวนรวม จะเกิดขึ้นไดถาผูนําเขามามีสวนรวมกับพนักงาน สนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ดานตางๆใหมีโอกาสพนักงานสรางความสัมพันธกันหรือสรางรูปแบบการทํางานเปนทีม ซ่ึง

พฤติกรรมผูนําดังกลาวเปนคุณสมบัติท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงเปนคุณสมบัติหนึ่ง
ของพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง นอกจากนั้นแลว พฤตกิรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง

ยังมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการแบบเนนพันธกิจ เนื่องมาจากพฤติกรรมของผูนําท่ี
มีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศน พันธกิจท่ีตองการของตนเอง ทําใหพนักงานเขาใจพันธกิจ 

โดยผานการปราศรัย ใชสัญลักษณ  หรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในองคการ เพ่ือใหพนักงานไดเห็นภาพ

ในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Xenikou and Simosi (2006) สรุปไดวาพฤติกรรมผูนํา

สรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงกับวัฒนธรรมเนนผลสําเร็จ หรือเนนพันธกิจ ซ่ึงผูนําจะมี
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พฤติกรรมท่ีจะกระตุนพนักงานใหทํางานโดยการตั้งเปาหมายท่ียากและทาทาย เพ่ือใหพนักงานใช

ความคิดท่ีสรางสรรค เกิดการทดลองหาวิธีปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอพันธกิจขององคการ 

เปาหมายขององคการ ตระหนักถึงความสําเร็จเปนหลัก  

นอกจากนั้นแลวผลการวิจัยยังพบวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม

การทํางานในองคการเนนพันธกิจนั้น เนื่องมาจากผูนําจะมีเกณฑของรางวัล ผลตอบแทนเม่ือ

พนักงานทํางานไดบรรลุพันธกิจ ความตองการของผูนําสงผานไปกับการใหรางวัล ซ่ึงจะเปนสวน

ชวยใหพนักงานเขาใจถึงพันธกิจท่ีผูนําตองการใหลุลวง ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน
จะปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานโดยสนับสนุนใหพนักงานยังคงรักษาวิธีการทํางาน และสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหกับพนกังานโดยผานการใหรางวัลตามสถานการณ และเนนความสําคัญ
เฉพาะภายในองคการใหองคการบรรลุพันธกิจตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียนจะสรางความเช่ือการรับรู และใหพนักงานปฏิบัติตามพันธกิจดวยวิธีการใหรางวัลตาม
สถานการณหรือตามเงื่อนไขท่ีไดตกลงกันระหวางหัวหนากับลูกนอง ซ่ึงผลสรุปของงานวิจัยนี้

พบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการ โดยมี

อิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว วฒันธรรมการทํางานในองคการแบบ

เนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานในองคการแบบเนนพันธกิจ และพฤติกรรมผูนําแบบ

แลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจนั้น สอดคลองกับสรุปผล

การศึกษาของ Block (2003) ท่ีไดวาพฤติกรรมผูนํามีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคการอยางมีนัยสําคัญ 

ท้ังวัฒนธรรมการมีสวนรวม วัฒนธรรมเนนความสอดคลองตองกัน วัฒนธรรมเนนการปรับตัว 

และวัฒนธรรมการมุงเนนท่ีพันธกิจ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Casida and Pinto-Zipp 

(2008) ท่ีไดขอสรุปวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน

ในมิติของพฤติกรรมผูนําท่ีใหรางวัลตามสถานการณ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท้ัง

วัฒนธรรมการเนนการมีสวนรวม วัฒนธรรมเนนความสอดคลองตองกัน วัฒนธรรมเนนการ
ปรับตัว และวัฒนธรรมการมุงเนนท่ีพันธกิจ เพราะพฤติกรรมผูนํานั้นสามารถท่ีจะสรางความสมดุล
ระหวางความยืดหยุนกับความม่ันคงของการทํางานในองคการ 

 สรุปไดวาพฤติกรรมผูนํามีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการ ท้ังนี้ผูนําตองมี

พฤติกรรมท่ีสรางความเปล่ียนแปลง คือผูนําท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีบทบาทและลักษณะการกระทําท่ีเปน

ตัวอยางท่ีดี แบบอยางท่ีดี เ พ่ือใหพนักงานไดรับรู  เกิดความตองการท่ีจะพฤติกรรมตาม 

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา โดยท่ีผูนําจะตองมีพฤติกรรมท่ีรวมทํางานท่ี

ทาทายกับพนักงาน มากกวาท่ีจะใชอํานาจท่ีมีอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหผูนํามีพฤติกรรมท่ีไดรับการนับ

ถือ เกิดความไววางใจจากพนักงาน และผูนําควรจะมีคุณสมบัติท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับ
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พนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ความคาดหวังของผูนําท่ีมีตอพนักงาน 

โดยท่ีผูนําจะตองมีกลยุทธในการส่ือสาร หรือใชสัญลักษณ เพ่ือใหเกิดการกระตุนทางอารมณการ

ทํางานของกลุมพนักงาน และผูนําตองมีพฤติกรรมแบบแลกเปล่ียน คือผูนําตองรูจักสรางแรงจูงใจ

ในการทํางานใหกับพนักงาน โดยมีกระบวนการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับพนักงาน โดยท่ีวาหาก

พนักงานปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จก็จะไดรับรางวัลเปนส่ิงตอบแทน ซ่ึงรางวัลจะเปนเคร่ืองมือ

ใหพนักงานเกิดความยินยอมปฏิบัติงานตามความตองการของผูนํา โดยท่ีผูนําอาจจะมีขอตกลง หรือ

สัญญาวาจะใหกับพนักงาน ถาหากพนักงานทํางานไดผลสําเร็จตามท่ีตั้งเกณฑไว พนักงานนั้นจะได

รางวัลหรือผลตอบแทน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดแรงดึงดูด จูงใจใหพนักงานสวนใหญไดทุมเทการทํางาน

ใหกับองคการ และเปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมคอยตรวจสอบการทํางานของพนักงานในองคการวาได

ปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานหรือไม และเก็บบันทึกความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน เพ่ือสราง
กฎเกณฑมาตรฐานการทํางานของพนักงานในองคการโดยท่ีผูนําตองปฏิบัติเปนแบบอยาง ตัวอยาง
ท่ีดีใหกับพนักงาน 

2)  ดานพฤติกรรมผูนํามีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

โดยสงผานปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลทางออมตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยสงผานกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของ
พนักงาน แสดงวาผูนําในองคการรัฐวิสาหกิจควรจะมีพฤติกรรมแบบแลกเปล่ียน  ซ่ึงพฤติกรรม
แบบแลกเปล่ียนนั้นจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการ
พัฒนาของพนักงาน ซ่ึงหมายความวาผูนําองคการจะตองมีพฤติกรรมท่ีใหรางวัลตามสถานการณ 
และหม่ันตรวจสอบวีธีปฏิบัติงานของพนักงาน นั่นคือผูนําตองมีกระบวนการแลกเปล่ียนระหวาง
ผูนํากับพนักงาน เปนการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางกันโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปน
สําคัญ ในเง่ือนไขท่ีวาหากพนักงานไดใชความพยายามจนงานประสบผลสําเร็จก็จะไดรับรางวัล
เปนส่ิงแลกเปล่ียนตอบแทน ถาหากพนักงานทํางานไดผลสําเร็จตามท่ีตั้งเกณฑไว พนักงานจะได
รางวัลหรือผลตอบแทนอะไรบาง และผูนําจะตองมีพฤติกรรมท่ีคอยตรวจสอบการทํางานของ
ลูกนองวาไดกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบท่ีไดกําหนดไวหรือไม เนนไปท่ีขอบกพรองท่ีไมได
มาตรฐาน ท่ีเกิดความผิดพลาดในการทํางาน มองเห็นขอบกพรองในการทํางานของลูกนอง และใส
ใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ีต่ํากวามาตรฐาน เพ่ือเก็บบันทึกความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน 

ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Vigoda-Gadot (2007)ท่ีสรุปไดวาพฤติกรรมผูนําสรางความ
เปล่ียนแปลงจะมีทักษะ ความสามารถท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาของพนักงานใหความรูกับพนักงาน 
อีกท้ังการท่ีผูนําจัดสรรงานท่ีทาทายใหกับพนักงาน จะเปนการชวยพัฒนาพนักงานใหทํางานบรรลุ
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เปาหมาย และพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลงจะชวยสรางความทาทาย และผลักดัน
พนักงานใหสามารถตอบสนองความตองการเบ้ืองตนขององคการได และไมสอดคลองกับ 

Simonsen (1997) ท่ีระบุวาผูนําทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะเปนผูพัฒนาและสรางความ
เปล่ียนแปลงตองมีคุณลักษณะท่ีประกอบไปดวย ทักษะการส่ือสารสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงาน เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงาน ทักษะทางธุรกิจขององคการ และทักษะในการแกปญหา 
ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบนี้เปนพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ผลสรุปของงานวิจัยท่ี
ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามนั้นสอดคลองกับผลการสัมภาษณท่ีสรุปไดวาองคการจะมีรางวัล
สําหรับพนักงานท่ีผานกิจกรรมการฝกอบรม  ผานกิจกรรมท่ีชวยในการการพัฒนาตนเอง ซ่ึง
กิจกรรมฝกอบรมและพัฒนานั้นจะชวยทําใหพนักงานมีทักษะ ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงรางวัลท่ีไดเชนส่ิงของท่ีระลึก ใบเกียรติคุณ ตําแหนงงาน หรือไป
สัมมนานอกสถานที่ ไดรับคํายกยอง ชมเชย คําประกาศเกียรติคุณในท่ีสาธารณะ การท่ีผูนํามีรางวัล
สําหรับพนักงานท่ีทํางานผานการประเมินผลและสอดคลองกับเปาหมาย จะทําใหพนักงานทราบวา
เม่ือมีทักษะ ความรู ความสามารถในทํางานใหบรรลุเปาหมาย ก็จะมีรางวัลเปนผลตอบแทน ดังนั้น
รางวัลจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีทําใหพนักงานเกิดความผูกพันพรอมท่ีจะทุมเททํางานใหกับองคการ 
ขณะเดียวกันสําหรับพนักงานท่ีทํางานต่ํากวาเปาหมายก็ควรพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นให
สอดคลองกับพันธกิจขององคการและเปาหมายของพนักงาน ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนจะ
ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรน เกิดแรงจูงใจ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทําใหเกิดกิจกรรม
การพัฒนาขึ้นในองคการ ท้ังการจัดกลุม ตั้งทีมทํางานศึกษานวัตกรรม สรางทีมท่ีรวบรวม
ผูเช่ียวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะชวยกันแกปญหาในการทํางาน ไดมีการคิดคนนวัตกรรม และเปน
ทีมท่ีพรอมจะลงมือชวยแกไขปญหาใหกับพนักงาน ซ่ึงผลสรุปจากการสัมภาษณทีมผูเช่ียวชาญ
ดังกลาวจะมีท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ทําใหพนักงานท่ีจะพัฒนาตนเองพรอมๆกับการ
ปฏิบัติงานสงผลทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และองคการดีขึ้นเพ่ิมเติม ท้ังนี้เพราะวาผูนํา
นั้นเปนสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปวิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนําเปนปจจัย
หนึ่งของการบริหารท่ีมีเปาหมายในการจัดการกับพฤติกรรมของพนักงาน ซ่ึงผูนําจะกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคการโดยผานการกําหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้
อิทธิพลของพฤติกรรมผูนําจะสงผลทําใหผูเช่ียวชาญและนักปฏิบัติดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอง
พิจารณา และกําหนดทิศทางใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ธุรกิจ โดยจากผลงานวิจัยนี้สรุปไดวาผูนําจะตองมีพฤติกรรมแบบแลกเปล่ียนท่ีตองมีรางวัลท้ังท่ีจับ
ตองได และจับตองไมได เพ่ือจูงใจพนักงานรัฐวิสาหกิจใหมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยผาน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอธิบายเพ่ิมเติมไดดวยทฤษฎีความคาดหวัง(Expectancy 
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theory) ของ Vroom (1964) ท่ีอธิบายวาบุคคลใดๆจะปฏิบัติงาน หรือกระทําส่ิงใดในแนวทางท่ี
คาดหวังวาการปฏิบัตินั้นจะไดผลตอบแทนตามท่ีตองการ เม่ือพนักงานมีความคาดหวังวาจะได
ผลตอบแทน พนักงานก็จะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง สรางกิจกรรมการพัฒนาตนเองขึ้นมา 
โดยมีการจับกลุมเรียนรู แลกเปล่ียนประสบการณระหวางพนักงาน หรือคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
เพ่ือทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย และจากทฤษฎีลําดับช้ันของความตองการ (Hierarchy  

of Need theory) ของ Maslow (1987) ไดอธิบายวามนุษยนั้นมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะใหตนเองทํางานไดอยางเต็มศักยภาพนั่นหมายความวาพนักงานนั้นมีความ
ตองการพัฒนาตนเอง เพ่ือท่ีจะไดแสดงศักยภาพของตนเองในการทํางานอยางเต็มท่ีอยูแลว ใน
แนวทาง แนวปฏิบัตท่ีิตนเองคาดหวังวาจะไดผลตอบแทนท่ีตองการ ดังนั้นการกําหนดกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดผลตอผลการปฏิบัตงิานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูนําจําเปนตอง
มีรางวัลคอยกระตุนจูงใจ และหม่ันตรวจสอบวิธีการทํางานท่ีผิดพลาด ต่ํากวามาตรฐาน  ซ่ึง
พฤติกรรมผูนําองคการจะเปนตัวแปรในการเพ่ิมประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพราะผูนําขององคการเปนคนกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางขององคการใหอนาคต ส่ิงท่ีตองการ

จะเปล่ียนแปลง โดยผานแผนกลยุทธขององคการ แผนธุรกิจ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ท้ังนี้กิจกรรมฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาท่ีจัดขึ้นในองคการเพ่ือใหพนักงานมีทักษะ

ความรู ความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงานนั้นจะตองเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยท่ีมี

หัวหนาสายงานเปนผูประเมินความพรอมของพนักงานในสายงานวายังขาดทักษะ ความรูในการ

ปฏิบัติงานดานบางท่ีจะมีผลตอผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของผูนํายังมีสวนในการสนับสนุน

ลูกนองใหทํางานท่ีทาทายใชความรูความสามารถ และคอยเปนพ่ีเล้ียงแนะนําลูกนอง โดยตระหนัก

และคํานึงถึงการใหรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานยอดเย่ียม  เปนการใชทุนมนุษยในองคการ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ ซ่ึง
ความสามารถและการใหความสนับสนุน ความรวมมือของผูนําจะเปนการยกระดับกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสงเสริมผลปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

จากผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนนั้นมีอิทธิพลตอกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงผูนํานั้นจะเปนผูกําหนดทิศทางขององคการโดยผานทางวิสัยทัศน และ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ผูนําตองมีพฤติกรรมท่ียกยอง เชิดชูใหกับพนักงานท่ีมี
พัฒนาการดานทักษะ ความรู ความสามารถแลวสงผลทําใหผลการปฏิบัติงานดขีึ้นในรูปแบบตาง ๆ
เชนใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูยกยองตอสาธารณะ เพ่ือกระตุน สรางจูงใจใหพนักงานในองคการ
ตื่นตัวอยากจะไดรับเกียรติประวัติเชนนั้นบาง ท้ังนี้ผูนําองคการตองมีพฤติกรรมท่ีสามารถสราง
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แรงจูงใจใหกับพนักงานในองคการ โดยใชรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆเปนเครื่องมือหนึ่งใน

กระตุนจูงใจใหพนักงานในองคการเกิดการใฝเรียนรู และสนใจในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงรางวัลและ

ผลตอบแทนจะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหพนักงานเกดิ

การเรียนรู พัฒนา และพฤติกรรมผูนําท่ีทําหนาท่ีคอยตรวจสอบวิธีการทํางานท่ีผิดพลาดของ

พนักงาน และต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด  จะมีผลทําใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

จําเปนตองมีกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ท่ีตองทําใหพนักงานไดรับ

การเรียนรูพัฒนาท่ีตรงกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากการทํางาน ตรงกับความตองการของพนักงาน 

เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปตามเปาหมายขององคการตอไป 

3)  ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ มีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยสงผานปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จากผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมการทํางานในองคการมีอิทธิพลทางออมตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และ

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ  มีอิทธิพลทางตรงตอกิจกรรมการฝกอบรม และ

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ซ่ึงสงผลทางออมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ผลการวิจัยทําใหอธิบายไดวาการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลของงาน องคการควรพิจารณาดวยวาพนักงานในองคการมีวัฒนธรรมการทํางานใน
องคการแบบใด เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นสอดคลองกับวัฒนธรรมการทํางาน
ซ่ึงก็คือ กรอบแบบแผน คานิยมหลัก ซ่ึงทําใหพนักงานในองคการยึดถือใชเปนปฏิบัติรวมกัน เปนท่ี
ยอมรับของกลุมพนักงานสวนใหญท่ีอยูในองคการ ซ่ึงพนักงานจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรม และวิธีปฏิบัติการทํางาน เม่ืออธิบายถึงวาวัฒนธรรมเนนการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอ

กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา เพราะวาวัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีเนนการมี
สวนรวมของพนักงาน คือพฤติกรรม และวิธีการทํางานของพนักงานในองคการท่ีใหความสนใจ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ การทํางานเปนกลุม เปนทีมของพนักงาน ลักษณะองคการ
จึงมีลักษณะคลายกับครอบครัว องคการจะมุงใหความสนับสนุนใหใชทรัพยากรขององคการ เพ่ือ
การฝกอบรมพัฒนาพนักงาน และมุงสนใจพนักงานและเพื่อนรวมงาน ซ่ึงประสิทธิผลขององคการ
จะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือระหวางพนักงาน ผานความสอดคลองรวมกัน ความไวเนื้อเช่ือใจ และ
ความผูกพัน และวัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีเนนพันธกิจ คือพนักงานในองคการจะ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายท่ีชัดเจนขององคการ โดยท่ีพนักงานทุกคนใน
องคการจะรับรู เขาใจถึงพันธกิจรวมกัน สามารถเขาใจทิศทางขององคการ เปาหมายในระยะยาว
และสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนวิสัยทัศนทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมกัน เพ่ือตอบสนองตอความ
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ตองการของลูกคา และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมภายนอกองคการโดยตระหนักอยูบนความ
ชัดเจนของวิสัยทัศนองคการ และเปาหมายความสําเร็จ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับ Taormina 

(2008) ท่ีพบวาวัฒนธรรมทํางานเนนการมีสวนรวมของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
กิจกรรมการฝกอบรม และวัฒนธรรมการทํางานแบบเนนโครงสรางและกฎระเบียบไมอิทธิพลตอ
กิจกรรมการฝกอบรม  

รูปแบบของวัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีเนนการมีสวนรวมและเนนพันธกิจมี
อิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม เพราะวาการท่ีพนักงานในองคการทํางานเปนทีม เปนกลุม มีความ
ผูกพันกัน เนนใหปฏิบัติงานใหลุลวงตามเปาหมาย ทําใหพนักงานในองคการมีกิจกรรมการ
ฝกอบรมในลักษณะท่ีมีระบบพี่เล้ียงสอนงาน พนักงานเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติงาน โดยวิธีลง
มือปฏิบัติงานจริง และสอนงานไปพรอมๆกับการปฏิบัติงาน และมีการเขารวมสัมมนา เพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานในปจจุบัน  และพยายามในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือใหพนักงานมีความรู และทักษะตามความตองการของงานปจจุบัน
สามารถทํางานในปจจุบันได ซ่ึงลักษณะกิจกรรมการฝกอบรมแบบนี้ตรงกับกิจกรรมการฝกอบรม
ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีมีวัฒนธรรมการทํางานแบบเนนการมีสวนรวมท่ีทํา

ใหมีกิจกรรมการฝกอบรมในลักษณะท่ีพ่ีเล้ียงคอยสอนงานสําหรับพนักงานใหมท่ีเขามาใหม หรือ

ยังขาดประสบการณ ความรูสําหรับปฏิบัติงานในปจจุบัน และเนื่องจากรูปแบบของวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการท่ีเนนการมีสวนรวมและเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาของ
พนักงาน เพราะวาการท่ีพนักงานในองคการทํางานเปนทีม เปนกลุม ผานความสอดคลองรวมกัน 
ความไวเนื้อเช่ือใจ สนใจเพ่ือนรวมงาน มีความผูกพันกันและสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน
ทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมกัน เขาใจถึงพันธกิจรวมกันขององคการ เปาหมายในระยะยาว จึงมีผล
ทําใหพนักงานในองคการมีกิจกรรมการพัฒนา ในลักษณะท่ีเปนการพัฒนาตนเองตามความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงของหนวยงานท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ศึกษา
คนควานวัตกรรมใหมๆเพ่ือเสริมทักษะ ความสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของหนวยงาน ซ่ึง
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาแบบนี้นั้นจะพบวาในองคการจะศูนยการเรียนรู สโมสร หรือชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ(Community of Practice) ท่ีพนักงานสนใจในเร่ืองเดียวกัน ตั้งกลุมเพ่ือแกปญหาในทํางาน 
หรือคิดคนนวัตกรรมเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจขององคการ เชนสโมสรสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความสนใจหรือประสบปญหาในการ
ติดตอส่ือสารกับลูกคาท่ีมาจากตางประเทศ หรือกลุมการจัดการความรูงานดานวิศวกรรมคุณภาพ
ไฟฟาของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือกลุมคิดคนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือใหบริการ
ลูกคาของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงท้ังหมดนั้นเปนกิจกรรมการ
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พัฒนาผานทางกิจกรรมการจัดการความรู ซ่ึงก็คือกิจกรรมการสรางความรู การแลกเปล่ียน เผยแพร
ความรู และการนําความรูไปใช พรอมท้ังประเมินผลท่ีไดจากการนําความรูไปปฏิบัติ ท้ังนีอ้งคการมี
วัฒนธรรมการทํางานแบบเนนการมีสวนรวมและเนนพันธกิจ ซ่ึงพนักงานสวนใหญในองคการมี
การทํางานเปนทีม หรือเปนกลุมทําใหพนักงานมีกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาในลักษณะท่ีเปน

พ่ีเล้ียงสอนงาน เรียนรูไปพรอมๆกับการปฏิบัติ มีการจัดตั้งกลุมแกปญหารวมกันตามความสนใจ

ของพนักงาน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน ทําใหการสรางกิจกรรม
การพัฒนาท่ีมาจากความสัมพันธระหวางพนักงานนั้นจะเกิดขึ้นได เพราะพนักงานในกลุมหรือ
สโมสรนั้นมีจุดมุงหมาย มีพันธกิจอยางเดียวกัน และส่ิงท่ีสําคัญคือการสรางบรรยากาศการมีสวน
รวมทํางานทําใหเกิดความรูสึกของความเปนทีมเดียวกัน กลุมเดียวกัน ความไวใจในการถายทอด
ความรู ถายทอดประสบการณระหวางพนักงานท่ีมาจากแตละหนวยท่ีมีความรู ประสบการณ
แตกตางกันออกไปเกิดขึ้นได ทําใหภายในกลุม มีความรู มีประสบการณท่ีหลากหลาย เปนชมรม
ของผูรูและผูท่ีอยากรูในเรื่องตางๆ ซ่ึงจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป   

4)  ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย มีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการเนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพล

ทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และพฤติกรรมขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการวิจัยอธิบายไดวา พฤติกรรมผูนําแบบสรางความ
เปล่ียนแปลงมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ ผานการแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ ทําให
พนักงานเกิดความเช่ือม่ัน เคารพนับถือ และกระตุนพรอมใหกําลังใจพนักงานท่ีมีความคิด
สรางสรรค คิดหาวิธีการทํางานแบบใหม ท้ังนีพ้ฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงสามารถสราง
คุณคาของงานใหเกิดขึ้นได เนื่องจากคุณสมบัติของพฤติกรรมผูนําแบบสรางความเปล่ียนแปลง มี
คุณสมบัติท่ีมีบทบาทและลักษณะการกระทําท่ีเปนตัวอยางท่ีดี เปนแบบตัวอยางท่ีดี (Role model) 

และคุณสมบัติของผูนาํสรางความเปล่ียนแปลงท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ ส่ือสารกับพนักงาน 

ดวยวิธีการสรางแรงบันดลใจ กระตุนใหพนักงานเขาใจความหมายของส่ิงท่ีกระทํา มีความสามารถ

ในการส่ือสารวิสัยทัศนหรืออนาคตขององคการ และใหพนักงานยึดม่ันและรวมสานฝนตอ

วิสัยทัศนขององคการ โดยผูนําจะพยายามกระตุนจูงใจใหผูตาม ทํางานบรรลุเปาหมาย โดยผานการ

ส่ือสารท่ีชัดเจนของผูนํา และพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีคุณสมบัติท่ีกระตุนพนักงาน

ใหใชสติปญญา ใหพนักงานรูจักใชความคิด พยายามริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม และสรางความทา

ทาย โดยท่ีพฤติกรรมของผูนําจะพยายามตั้งคําถามในการทํางาน และทดลองนําปญหาเกาท่ีเคย
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เกิดขึ้นไปใชกับวิธีการแกปญหาแบบใหม  โดยท่ีผูนําจะทํางานรวมกับพนักงานพรอมกับอธิบาย

อยางเปนขั้นเปนตอนไปดวย ซ่ึงเปนการสนับสนุนพนักงานใหเขาใจ มีความคิด และเพ่ือให

พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จดวยตนเอง และคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของผูนําสรางความ
เปล่ียนแปลงท่ีทําใหมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติ คือผูนําจะมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึง

ผูนําจะเขามามีสวนรวมในการทํางานกับพนักงาน เขาใจความตองการท่ีแตกตางกัน ความสามารถ

ท่ีแตกตางกันของพนักงานแตละคน จึงทําใหปฏิบัติตอพนักงานแตกตางกัน รับฟงความคิดเห็น

ความตองการของพนักงาน สงผลทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี  และเกิดความผูกพันทําใหมี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Parry (2003) พบวา
พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานมากกวาพฤติกรรมผูนํา
แบบแลกเปล่ียน และผลจากการศึกษาของ Howell and Avolio (1993) พบวาพฤติกรรมผูนําสราง
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณสมบัตมุิงเนนความสัมพันธระหวางพนักงาน คุณสมบัติกระตุนพนักงาน
ดวยสติปญญา และคุณสมบัติท่ีมีบารมีเปนแบบอยางท่ีดี มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
มากกวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนท่ีใชเทคนิคในการบริหารแบบมีขอยกเวน และท่ีใหรางวัล
ตามสถานการณ แตผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Laohavichien, Fredendall and 

Cantrell (2009) ท่ีพบวาผูนําควรจะมีพฤตกิรรมท้ัง 2 แบบ เพราะพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนมี
ผลตอการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูนํา
ตองไมใชแคแสดงวิสัยทัศน แตตองใชรางวัลและบทลงโทษเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
พนักงานดวย และไมสอดคลองกับ Vigoda-Gadot (2007) ท่ีสรุปวาพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน

สามารถท่ีจะสรางผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบเปน

ทางการ และปริมาณผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ กับความรูสึกสํานึกบุญคุณ 

และจากการใหรางวัล และจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงเชิง

ลบ ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีบริหารงาน

แบบปลอยตามสบาย มักจะขาดงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการตัดสินใจ
และหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ เม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ มีพฤติกรรมท่ีตัดสินใจชา 

วางตัวเฉย ไมใหขอมูลยอนกลับ  ไมใหแรงจูงใจ หรือความชวยเหลือกับผูตาม ซ่ึงเปนพฤติกรรม

ของผูนําท่ีมีพฤติกรรมท่ีวางมือปลอยใหส่ิงตางๆใหขับเคล่ือนไปเอง ดังนั้นพฤติกรรมของผูนําแบบ

นี้ทําใหสงผลลบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับ Judge 

and Piccolo (2004) สรุปวาพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํานั้นไมมีสวนชวยในการผลิตผลการ
ปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนําเปนปจจัยหนึ่งของการจัดการท่ีกอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ความพึงพอใจการทํางานของพนักงาน และความผูกพันกับองคการ เนื่อง
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มากจากผูนําสามารถสรางความเช่ือม่ันและเสริมประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานโดยท่ีผูนําตอง
สรางความเช่ือม่ันกับลูกนอง สรางบรรยากาศในการทํางาน ซ่ึงองคการท่ีมีผลการดําเนินงานท่ี
ประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งก็คือพฤติกรรม
ของผูนํา ถาองคการไดผูนําท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการท่ีเกิดอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา 
พนักงานใหสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมตาง ๆในองคการใหสําเร็จลุลวงไดดวยด ี

วัฒนธรรมการทํางานในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมการทํางานในองคการ เปนกรอบแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติ
รวมกัน และเปนแนวทางในการรับรูรวมกันของพนักงานสวนใหญ ซ่ึงวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีฝงลงไป
กับการควบคุมกิจกรรมสังคมของพนักงานท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม การตัดสินใจของพนักงาน 

ท่ีทําใหพนักงานในองคการยึดถือใชเปนปฏิบัติรวมกัน เปนท่ียอมรับของกลุมพนักงานสวนใหญท่ี
อยูในองคการ ซ่ึงพนักงานจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม และวิธีปฏิบัติการทํางาน 
นอกจากนั้นแลว ซ่ึงจากผลการวิจัยนี้พบวาวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวมี

อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น เพราะวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน

การปรับตัว เปนการท่ีพนักงานสวนใหญในองคการจะมีลักษณะการทํางานท่ีเปนรูปแบบปรับตัว

การทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมองหาโอกาสทางการตลาด เพ่ือหาชองทาง

หารายไดเสริมสําหรับองคการ โดยพรอมท่ีจะปรับกฎระเบียบ สามารถเปล่ียนแปลงได หรือ

เพ่ิมเติมกฎระเบียบ เม่ือมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ  เปนรูปแบบการทํางานท่ีตองการ
ความคิดสรางสรรคสําหรับการกอใหเกิดผลิตภัณฑนวัตกรรม และการปรับเปล่ียนการใหบริการท่ี
สรางสรรค พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  และพนักงานสวนใหญในองคการ
ไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง โดยยึดเปาหมายขององคการเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายท่ีการ
ปรับตัวให เขากับสถานการณ การเติบโตขององคการ ขยายฐานลูกคาไดตลาดใหม  และ
ความสามารถในการตอบสนองไดรวดเร็วเปนหลัก ซ่ึงผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ 
McShane and Von Gilnow (2009) ท่ีไดสรุปวาวัฒนธรรมแบบปรับตัวเปนวัฒนธรรมท่ีมุงสนใจไป
ท่ีการเปล่ียนแปลงภายนอกองคการโดยสนใจลงไปท่ีความตองการของลูกคา ซ่ึงวัฒนธรรมแบบ

ปรับตัวจะมีสวนชวยสนับสนุนในการเปล่ียนแปลง และใหความเช่ือม่ันกับความรับผิดชอบของ

พนักงาน ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจะทําใหพนักงานมีความตื่นตัว ทํางานไดอยางสะดวก และพนักงานจะ

แสวงหาโอกาสมากกวาท่ีจะรอโอกาส แตผลการวิจัยนี้ขัดแยงกับผลการศึกษาของ Xenikou and 

Simosi (2006) ท่ีพบวาวัฒนธรรมเนนการปรับตัวมีอิทธิพลเชิงลบกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะ

เปนเพราะวาการทํางานแบบเนนการปรับตัวตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอาจจะสงผลทางลบกับ

ผลประกอบการและผลทางเงินในระยะส้ัน แตวัฒนธรรมเนนการปรับตัวตามส่ิงแวดลอมท่ี
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เปล่ียนแปลง การมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรม อาจจะมีสวนชวยตอผลทางการเงินและเศรษฐกิจ

ขององคการในระยะยาว ท้ังนี้วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวขององคการ ซ่ึงองคการสามารถท่ีจะปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานเนนการปรับตัวใหเกิด

ขึ้นกับพนักงานได โดยสงผานไปยังเรื่องเลาท่ีประสบความสําเร็จ วารสารขององคการ การส่ือสาร

จากผูนํา เปนตน ซ่ึงเรื่องเลา หรือวารสารขององคการจะเปนส่ิงท่ีบันทึกเรื่องราวตางๆท่ีเกิดขึ้นใน

องคการ หรือความสําเร็จขององคการ ผลงานท่ีดีขององคการ เชนวิธีการท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

วิธีการลดความผิดพลาด เพ่ือนํามาใชอธิบายเหตุการณปจจุบัน ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีพนักงานไดรับรู

เพ่ือท่ีจะเปนประโยชนตอการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของพนักงานในอนาคต โดย

ท่ีพนักงานในองคการสามารถรับรูถึงวัฒนธรรมขององคการโดยผานพฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ

พนักงานสวนใหญในองคการ ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนใหญในองคการมีวิธีการทํางานท่ีเนนการ

ปรับตัว มีความคิดสรางสรรคเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง ความตองการของธุรกิจและความ
ตองการจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ตอการเปล่ียนแปลงจากภายนอกองคการไดรวดเร็ว มี
ความกลาเส่ียงในการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆในเชิงสรางสรรค เพ่ือใหสงผลตอผลการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีอิทธิพลตอการปรับเปล่ียน

กระบวนการทํางาน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติของพนักงาน และทําใหพนักงานมีความรู 

ความสามารถ ทักษะท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือสงผลทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงวัตถุประสงคของ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคการใหดีขึ้น  โดยผาน 

กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน และกิจกรรมการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน จากผลการวิจัยสรุปไดวา กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน มี

อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องมาจากวากิจกรรมการฝกอบรม 

เปนกิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือใหพนักงานท่ีไดเรียนรู มีความรู และทักษะตามความตองการ
ของงานปจจุบัน การวางแผนเรียนรูอยางเปนระบบเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรม ผานโปรแกรมการ

อบรมท่ีถูกจัดวางไวอยางเปนระบบ เพ่ือใหบุคคลไดรับความรู ทักษะเพ่ิมขึ้น เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของงานในปจจุบัน เปนความพยายามในการปรับปรุงแกไขผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานในปจจุบัน และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนเพ่ือ

พัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และ ความสามารถ เตรียมความพรอมสําหรับงานในอนาคต เปนการ

พัฒนาโดยมองขามงานในปจจุบัน เปนการเรียนรูนอกเหนืองานในปจจุบันตามความสนใจ และ

ความตองการของพนักงานเอง มีการเรียนรูเปนทีมเกิดขึ้นในองคการตามความสนใจของพนักงาน 

ซ่ึงเปนการเรียนรูในลักษณะท่ีใชการแลกเปล่ียนเรียนรู จากประสบการณของพนักงานในองคการ 
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เปนการสรางบทเรียนรวมกันของพนักงานในทีม/กลุม ผานกิจกรรมการอภิปรายสนทนา เรียนรูจาก

สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง โดยอาศัยความรูความคิด ประสบการณของสมาชิกในกลุม มา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน มีการถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือหาขอสรุปของความคิดเห็น 

ความรูตอเรื่องหนึ่งๆรวมกัน เพ่ือพัฒนาความรูใหมของตนเองและกลุมงานใหเกิดขึ้น  ซ่ึง

ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ Berman et al. (2001)ระบุไววาการฝกอบรมและการพัฒนา

เปนกิจกรรมที่ชวย และสนับสนุนใหเกิดความรู ทักษะของพนักงานโดยผานการฝกอบรมในแตละ

รูปแบบ เชนการอบรมพรอมฝกปฏิบัติงาน พ่ีเล้ียงสอนงาน หรือการสัมมนา การฝกอบรมและการ

พัฒนาจะส่ิงพ้ืนฐานท่ีสรางองคการการเรียนรูใหองคการเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Brooks and Nafukho (2006) ท่ีสรุปวากิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจะมุงสนใจไปท่ีการฝกอบรมและการพัฒนาตลอดชีวิต ท้ังนี้โดยรวมของกิจกรรม

การฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานเปนกิจกรรมที่ใหไดมาซ่ึงความรู ทักษะ และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และสามารถเห็นผลไดในระยะส้ัน จะ

ชวยในเรื่องของจุดแข็ง จุดออนในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงกิจกรรมการฝกอบรมจะเปนกิจกรรม

ท่ีมีลักษณะเปนทางการท่ีหนวยงานกําหนดใหมีขึ้น สวนกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานเปน

กิจกรรมในลักษณะท่ีไมเปนทางการ แตโดยท่ัวไปแลวการเรียนรูสวนใหญของพนักงานจะอยูใน

ลักษณะท่ีไมเปนทางการ เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามความ

สนใจของตนเอง และจากปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ดังนั้นองคการจําเปนตองกําหนด

นโยบายกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถเสริมสรางความรู และเกิดทักษะใหมท่ีจะ

ชวยเพ่ิมผลงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของพนักงาน จึงจะทําใหกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนวางแผนเพ่ือการเจริญเติบโต และขยายขอบเขตของความรู ความ

เช่ียวชาญของพนักงานใหยกระดับสูงขึ้นจากงานปจจุบัน โดยผานกระบวนการฝกอบรม  และ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีทําอยางเปนระบบ  

5) จากผลการวิจัยผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดนโยบายกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการ ซ่ึงองคการตองตระหนักวากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนผลการปฏิบัติการ โดยท่ีมีพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนน  
พันธกิจ เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ซ่ึงผูนําตองสรางจูงใจ กระตุนใหพนักงานตระหนักถึงการไดประโยชนจากการแสวงหาความรู 
พัฒนาตนเอง โดยอาศัยรางวัลหรือผลตอบแทนท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมได ท้ังนี้เพ่ือจูงใจ 
กระตุนใหพนักงานเกิดการจะเรียนรู พัฒนาตนเอง และคอยตรวจสอบวิธีการทํางานของพนักงานวา
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ไดกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบกาทํางานท่ีไดตั้งเกณฑเอาไว โดยเนนไปท่ีขอบกพรองท่ีไมได

มาตรฐานท่ีจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน การท่ีผูนําหรือหัวหนามองเห็นขอบกพรองใน
การทํางานของลูกนอง และใสใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ีต่ํากวามาตรฐาน และเก็บบันทึกความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน จะทําใหทราบถึงความรู ความสามารถท่ีพนักงานยังขาดหรือไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จะทําใหหัวหนาไดจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสอดคลอง

กับความตองการของพนักงาน และความตองการขององคการ ท้ังนี้วัฒนธรรมการทํางานใน

องคการจะเปนตัวกําหนดกิจกรรมการพัมนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากวัฒนธรรมการทํางานใน

องคการจะเปนเรื่องของคานิยม ความเช่ือ กับความคาดหวังของพนักงานท่ีมีตอความตองการเรียนรู 

ซ่ึงคานิยม ความคาดหวังของพนักงานจะเปนตัวเสริม และเปนเกณฑกําหนด เพ่ือใหผูนําหรือ

ผูเช่ียวชาญ และนักปฏิบัติทางดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยสนับสนุนตอเปาหมายของพนักงาน และเปาหมายขององคการ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนการมีสวนรวม และเนนพันธกิจ มีอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการ
พัฒนา ซ่ึงการท่ีองคการเปดโอกาสใหพนักงานในองคการทํางานรวมกัน กําหนดแผนปฏิบัติงาน
รวมกัน จะนําไปสูความรูสึกท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทําใหพนักงานในองคการมีการพัฒนา
ตนเองในลักษณะพี่เล้ียงสอนงาน พนักงานเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติงานจริง และหาแนว
ทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานในปจจุบัน และพยายามในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยยึดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย และพันธกิจหลักขององคการท่ีผูนําไดถายทอด 
ส่ือสารใหพนักงานไดเขาใจ ดังนั้นองคการควรจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สําหรับ
พนักงานในองคการท่ีสวนใหญอยูในวัยผูใหญและมีประสบการณทํางาน โดยเนนท่ีกิจกรรมการ
ฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงตองคํานึงถึงผูเรียน และใชปญหาจากสภาพแวดลอมจริงท่ี
เกิดขึ้นเปนศูนยกลางการเรียนรู ตามทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญและทฤษฎีสรางสรรคความรู และ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม คานิยมของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหม ซ่ึงผูนําท่ีมีพฤติกรรม
สรางความเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน สามารถปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการ

ทํางานในองคการได โดยตองเปล่ียนวัฒนธรรมกิจกรรมฝกอบรมจากเดิมท่ีเนนการบรรยายตาม
หลักสูตร มาเปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับปญหาตามสถานการณ หรือตามความตองการของผู
เขาอบรมเพ่ือท่ีจะเรียนรู  โดยใหผูท่ีจะเรียนรูจะตองมีสวนรวมในลักษณะท่ีตื่นตัว นั่นคือการ
ฝกอบรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูนั้นจะตองจัดโอกาสใหผูรับการฝกอบรมไดมีสวนรวมในกิจกรรม
กระบวนการคิด วิเคราะหและอภิปราย ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนเช้ือเพลิงท่ีนําไปสูกระบวนการสราง

ความรู  เพราะกิจรรมการฝกอบรมท่ีจะทําใหเกิดทักษะ ความรูมากท่ีสุดจะเกิดขึ้น เม่ือผูเขาเรียนรูมี

สวนรวมในการสรางความรูท่ีตนชอบและสนใจ และท่ีมีความหมายตองานของตนเองในปจจุบัน 
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และสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองทํางานอยางเต็มท่ี  ใหเปน

ลักษณะของการทํางานท่ีผลิตผลงานไปพรอมๆกับการเรียนรู ส่ังสมความรู สรางความรูใหมท่ีได

จากประสบการณในการทํางาน  
 

5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการวิจัยตอจากเรื่องนี้ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
1)  ควรปรับกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือเลือกสรรปจจัยท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับบริบท

ของกลุมประชากร เชนศึกษาถึงปจจัยทางดานสติปญญาทางอารมณ (Emotional intelligence) คือ
ความสามารถในการยอมรับ รับรู ความรูสึกของตัวเองและส่ิงรอบขาง สรางแรงกระตุนจูงใจในการ
จัดการทางดานอารมณ ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานดวย 

2)  การศึกษาครั้งนี้เปนการวัดอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ 
และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
เปนการวัดในหนวยการวิเคราะหระดับบุคคล ดังนั้นการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตควรจะวัดในหนวย
การวิเคราะหระดับองคการ   

3)  การศึกษาผลการปฏิบัติงานในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งหมด ไมไดจําแนกประเภทผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีเฉพาะเจาะจง 
ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจจะแบงกลุมรัฐวิสาหกิจท่ีพนักงานมีเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี
คลายกัน และเลือกศึกษาเฉพาะกลุมท่ีสามารถวัดผลการปฏิบัติของพนักงานท่ีเฉพาะเจาะจงได เชน
วัดผลปฏิบัติงานของพนักงานจากนวัตกรรมทางดานส่ือสาร หรือวัดผลการปฏิบัติงานจากความพึง
พอใจของลูกคาท่ีรับบริการทางดานการเงินจากธนาคาร 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 แบบสอบถามเลขท่ี ______ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนี้  เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในหัวขอเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรม
ผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

แบบสอบถามนี้จะนําเสนอขอมูลในภาพรวม ขอมูลท่ีไดจากทานจะถือเปนความลับอยาง
เครงครัด ซ่ึงขอมูลของทานจะถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนในการวิจัยเทานั้น  เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
ในการเพ่ิมองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตร และสังคมศาสตร   

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ท่ีทานกรุณาสละเวลาอันมีคา และใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห 

ดวยความนับถือ 

นายเกรียงไกรยศ  พันธุไทย 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ตอนที่ 1 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  
คําช้ีแจง  ใหทานตอบโดยการทําเครื่องหมาย   ลงในชอง           ท่ีตรงกับสถานภาพสวนตัวของทาน 

 

1. เพศ             ชาย          หญิง 

 

2. อายุของทาน...............................ป 
 

3. หนวยงานท่ีทํางานอยูในปจจุบัน........................................................... 
 

4. อายุงานในหนวยงานปจจุบันของทานคือ...................ป 
 

5. ตําแหนงงานปจจุบันของทานคือ........................................................... 
 

6. ระดับการศึกษา        

1.         ต่ํากวาปริญญาตรี 

2.         ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
3.           สูงกวาปริญญาตร ี
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ตอนท่ี 2 
คําชี้แจง    คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับลักษณะการทํางานของผูบังคับบัญชาช้ันตนของทาน 

   โปรดโดยใสเครื่องหมาย     ใหตรงตามชองความคิดเห็นของทาน 

 

ผูบังคับบัญชาช้ันตนของทานมีลักษณะดังตอไปนี้   
มากนอยเพียงใด 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
1. ทําใหทานภูมิใจท่ีไดรวมงานดวย     
2. เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน     
3. ทําใหทานเกิดความนับถือศรัทธา     
4. ทําใหทานรูสึกสบายใจ เม่ือทานไดรวมทํางานดวย     
5. ใหกําลังใจในการทํางานแกทานเสมอ     
6. สามารถกระตุนใหทานทํางานดวยความกระตือรือรนเสมอ     
7. สามารถพูดจูงใจใหทานทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย     
8. ทําใหทานเขาใจถึงเปาหมายของการทํางาน     
9. มีแนวทางแกไขปญหาดวยเหตุและผลท่ีดีเสมอ     
10. ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางท่ีดีในการทํางานแกทานเสมอ     
11. กระตุนใหทานหาวิธีแกไขปญหาในการทํางานเสมอ     
12. ใหทานใชความคิด หาวิธีการใหมๆในการทํางานเสมอ     
13. ใสใจรับรูความตองการของทาน     
14. รับรูปญหาของทาน เม่ือทานมีปญหา     
15. ชวยเหลือแกไขปญหาของทาน เวลาท่ีทานมีปญหา     
16. มีความหวงใยตอสวัสดิภาพของทาน     
17. ใหรางวัลตอบแทนแกทาน เม่ือทานทํางานไดสําเร็จ     
18. มีขอตกลงการใหรางวัลกับทาน เม่ือทานทํางานไดสําเร็จ     
19. ใหความสําคัญกับการใหรางวัล เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการทํางาน     
20. คอยชวยเหลือทานในเรื่องตางๆเสมอ เม่ือทานทํางานให     
21. เนนขอบกพรอง ท่ีไมไดมาตรฐาน ท่ีเกิดความผิดพลาดในการทํางาน     
22. มองเห็นขอบกพรองในการทํางานของลูกนอง     
23. เก็บบันทึกความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน     
24. ใสใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ีตํ่ากวามาตรฐาน     
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ผูบังคับบัญชาช้ันตนของทานมีลักษณะดังตอไปนี้   
มากนอยเพียงใด 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
25. คอยจับผิด ความบกพรองในการทํางานของทานเสมอ     
26. ชอบตําหนิลูกนอง เม่ือลูกนองทํางานผิดพลาด     
27. มีวิธีการทํางานท่ียึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมจนกวาจะเกิดปญหา     
28. จะรับทราบปญหาตางๆ เม่ือปญหาเกิดข้ึนแลว     
29. มักจะขาดงาน เม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน     
30. จะหลีกเลี่ยงเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ     
31. มีวิธีการทํางานแบบปลอยวาง ใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปเอง     
32. มักจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ     
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ตอนท่ี 3 

 คําชี้แจง    คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองคการของทาน    
โปรดโดยใสเครื่องหมาย     ใหตรงตามชองความคิดเห็นของทาน 

 

รายการ 
เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
33. ทานสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทํางานไดอยางอิสระ ถา

เปนสิ่งท่ีถูกตอง     

34. ทานมีอิสระในการตัดสินใจในการทํางาน 
    

35. ทานมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน เม่ือสถานการณ
ตางๆเปลี่ยนไป     

36. ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูมาติดตองาน     

37. ทานมีวิธีการทํางานท่ียืดหยุน ไมยึดติดกับกฎระเบียบ     

38. ทานมักทํางานรวมกันเปนทีมเสมอ     

39. ทานมีโอกาสไดเขารวมกําหนดแผนปฏิบัติ แผนการทํางาน
ของหนวยงาน     

40. ทานมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางพนักงาน 

    

41. ทานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของ
หนวยงาน 

    

42. ทานทํางานใหกับหนวยงาน ดวยความรูสึกท่ีผูกพันกับ
หนวยงาน     

43. ทานทํางานอยูภายใตกฎระเบียบ กฎเกณฑตางๆท่ีชัดเจน     

44. ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน     

45. ทานทํางานอยูภายใตข้ันตอนของวิธีการทํางานท่ีกําหนดไว
อยางชัดเจน     
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รายการ 
เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
46. ทานทํางานอยูภายใตกรอบบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

ท่ีชัดเจน     

47. ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางหนวยงานท่ีกําหนดขอบเขต
หนาท่ีอยางชัดเจน     

48. ทานกําหนดเปาหมายในการทํางาน เพ่ือทําใหทานทํางาน
ไดอยางชัดเจน 

    

49. ทานไดรับความสะดวกในการทํางาน เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมายอยูเสมอ     

50. ทานกําหนดเปาหมายในการทํางานใหสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน 

    

51. ทานทํางานโดยตระหนักเขาใจถึงเปาหมายของหนวยงาน     

52. ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับพันธกิจ แผนปฏิบัติของ
หนวยงาน 
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ตอนท่ี 4 

  คําชี้แจง    คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โปรดโดยใสเครื่องหมาย     ใหตรงตามชองความคิดเห็นของทาน 

  
 

รายการ 
เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
53. ทานไดรับการฝกอบรมท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานใน

ปจจุบัน 
    

54. ทานไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีทําใหทานเกิดความ
ชํานาญดานใดดานหน่ึง     

55. ทานไดเขารับฟงบรรยายในหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือปรับปรุง
แกไขงาน ท่ีทําในปจจุบัน     

56. ทานไดเขารวมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานในปจจุบัน 

  
 

 

57. ทานไดรับการสอนงานโดยวิธีใหทานลงมือปฏิบัติงานจริง    
 เพ่ือให ทานสามารถทํางานในปจจุบันได  

  
 

 

58. ทานไดศึกษาตอเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความม่ันใจสําหรับการ
ทํางานในอนาคต 

  
 

 

59. ทานไดศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใช
งานในอนาคต     

60. ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ี
สูงข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับทํางานในอนาคต     

61. ทานมีสิทธิไดรับอนุญาตใหลางานเพ่ือศึกษาตอในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือนํามาใชสําหรับการทํางานในอนาคต     

62. ทานไดศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทํางานในอนาคต     

63. ทานมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมในเรื่องอื่นๆ ท่ี
นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง     

64. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ท่ี
นอกเหนือจากหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง     
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รายการ 
เห็นดวย 

มากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
65. ทานมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจของตนเอง เพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
    

66. ทานศึกษาคนควานวัตกรรมใหมๆเพ่ือเสริมทักษะ 
ความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน      

67. ทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาท่ีตามทักษะ
ความสามารถ 

    

68. ทานไดรับการประเมินผลการทํางาน เพ่ือเปนขอมูลใช
สําหรับการทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง     

69. ทานไดรับคําแนะนําจากหัวหนางาน เกี่ยวกับเปาหมายใน
ชีวิตการ ทํางาน 

    

70. ทานไดรับขอมูลขาวสารเรื่องความกาวหนาในสายวิชาชีพ
ของทาน     

71. ทานไดรับคําแนะนําเก่ียวกับความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีจากหัวหนางาน     

72. ทานไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม จากการสืบคนผานระบบ
ฐานขอมูล สารสนเทศ 

    

73. ทานทํางานอยูในโครงสรางของระบบงาน ท่ีเอื้อใหทาน
แลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือนรวมงานไดอยางสะดวก     

74. ทานทํางานภายใตบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับการ
เรียนรู พัฒนา     

75. ทานศึกษาหาความรู เรียนรูไดจากสื่อเทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอร     

76. ทานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการไดอยาง
สะดวก     
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   
คําช้ีแจง     คําถามตอไปนี้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกนองของทาน 

โปรดโดยใสเครื่องหมาย     ใหตรงตามชองความคิดเห็นของทาน 
 

 

ระดับการประเมิน และคะแนนท่ีได 

รายการ 
ดีเลิศ 

 

 

(5) 

ดี 

 

 

(4) 

พอใช 
 

 

(3) 

ควร
ปรับปรุง 

 

(2) 

ควร
ปรับปรุง
มาก 

(1) 
1. ลูกนองของทานสามารถชี้แจงเหตุผล เพ่ือทําให
ผูรวมงานยอมรับความคิดได 

     

2. ลูกนองของทานมีความรับผิดชอบตอ
ภาระหนาท่ีของงาน 

     

3. ลูกนองของทานรักษาระเบียบวินัยของทาง
หนวยงาน 

     

4. ลูกนองของทานมีความพยายาม ต้ังใจจะแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน      

5. ลูกนองของทานสามารถรวมงานกับเพ่ือน
รวมงานในหนวยงานได      

6. ลูกนองของทานมีผลงานท่ีสําเร็จลุลวงตามเวลา
ท่ีกําหนด 

     

7. ลูกนองของทานมีผลงานถูกตองครบถวนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย      

8. ลูกนองของทานมีผลงานเปนท่ียอมรับของผูท่ีมา
ติดตองาน      

9. ลูกนองของทานมีปริมาณของผลงานเปนไปตาม
เกณฑของ หนวยงาน      

10. ลูกนองของทานมีผลงานท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน      



 

ภาคผนวก ข 

 

แบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป และคาสัมประสิทธิ์เสนทางของปจจัยดาน

พฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

การวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสมการโครงสรางและมีแบบจําลองความสัมพันธเต็มรูป(ขอมูลเชิงประจักษ) 

ดังนี้ 
PERF =β 1TRANF + β 2TRANC + β 3LAISS + β 4C_ADAP + β 5C_INVO + β 6C_BURE     

+ β 7C_MISS + β 8TRAIN + β 9EDUC + β 10DEVE + β 11 CD +β 12 OD          …(11) 

TRAIN =β 13TRANF +β 14TRANC + β 15LAISS +β 16C_ADAP+β 17C_INVO +β 18C_BURE 

+β 19 C_MISS                   …(12) 

EDUC =β 20TRANF +β 21TRANC +β 22LAISS +β 23C_ADAP + β 24C_INVO + β 25C_BURE 

+β 26C_MISS                             …(13) 

DEVE = β 27TRANF +β 28TRANC +β 29LAISS +β 30C_ADAP + β 31C_INVO +β 32C_BURE 

+β 33 C_MISS                  …(14) 

CD      = β 34TRANF +β 35TRANC +β 36 LAISS +β 37C_ADAP +β 38C_INVO +β 39C_BURE    

+β 40 C_MISS                   …(15) 

OD      = β 41TRANF +β 42TRANC +β 43 LAISS +β 44C_ADAP +β 45C_INVO +β 46C_BURE 

+β 47 C_MISS                    …(16) 

C_ADAP =   β 48TRANF + β 49TRANC +β 50 LAISS                             ...(17) 

C_INVO   =  β 51TRANF + β 52TRANC +β 53 LAISS                            ...(18)   

C_BURE   =  β 54TRANF + β 55TRANC +β 56 LAISS                             ...(19)                            

C_MISS    = β 57TRANF + β 58TRANC  +β 59 LAISS                       ...(20)                            
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คํายอ และสัญลักษณทางสถิติ 

β   แทน คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path coefficient) 

C_ADAP แทน  ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว 
C_BURE  แทน   ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ 

CD  แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 
C_INVO  แทน ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม 
C_MISS   แทน  ตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ 

DEVE  แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 
EDUC  แทน ตัวแปรกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน 
LAISS   แทน  ตัวแปรพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา 
OD แทน ตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการ 
PERF  แทน ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

R แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
R2 แทน สัมประสิทธ์ิการพยากรณ 
R2

FM แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของทุกตัวแปรของ
แบบจําลองเต็มรูป 

R2
OM แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของทุกตัวแปรของ

แบบจําลองตามสมมติฐาน หรือแบบจําลองท่ีปรับใหม 
S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t             แทน คาสถิติท่ีใชในการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัว  
แปรอิสระ 

TRAIN   แทน  ตัวแปรกิจกรรมการฝกอบรม 
TRANC   แทน ตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน 

TRANF แทน ตัวแปรพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง 
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ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.1 

 

ตารางท่ี ข.1  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ   
                     ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สมการท่ี 11) 

 

* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.1  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สมการท่ี 11) มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวท่ีมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการปรับตัว กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน โดยท่ี

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํามีอิทธิพลทางลบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง .253 3.731 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .092 1.696 .091 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา -.121 -2.044 .042* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .129 2.104 .036* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .012 .176 .860 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ .106 1.700 .090 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ -.083 -1.062 .289 

กิจกรรมการฝกอบรม .141 2.101 .036* 

กิจกรรมการศึกษาของพนักงาน -.066 -1.066 .287 

กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน .127 2.181 .030* 

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ -.089 -1.312 .190 

กิจกรรมการพัฒนาองคการ -.014 -.213 .831 

คาคงท่ี  7.683 .001 

  R = .454   R2   =  .206    SEE  =  4.484    F  =  7.475   Sig.  =  .001     
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ท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว และ
กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน 

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการฝกอบรม โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard regression 

coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.2 

 

ตารางท่ี ข.2  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการฝกอบรม (สมการท่ี 12) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .127 2.139 .033* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .117 2.504 .013* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .095 1.801 .073 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .049 .901 .368 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .176 2.922 .004* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ -.062 -1.126 .261 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .384 5.938 .001* 

คาคงท่ี  -.026 .979 

R = .598   R2   =  .357    SEE  =  1.872    F  =  27.887   Sig.  =  .001    
* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการฝกอบรม (สมการท่ี 12) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 7 ตัว มีตัวแปรอิสระ 

4 ตัว ท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือพฤติกรรมผูนํา
สรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมี
สวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานใน
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องคการเนนการมีสวนรวม พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง  และพฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียน  

ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.3 

 

ตารางท่ี ข.3  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน (สมการท่ี 13) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .082 1.259 .209 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .149 2.875 .004* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .102 1.761 .079 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .136 2.277 .023* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .102 1.540 .124 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ .037 .610 .542 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .186 2.604 .010* 

คาคงท่ี  .157 .875 

R = .466   R2   =  .217    SEE  =  2.350    F  =  13.914   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน (สมการท่ี 13) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 7 ตัว มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัว ท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการศึกษาของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คือพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว และวัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมการศึกษาของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนและ 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว  
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ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.4   
 

ตารางท่ี ข.4  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (สมการท่ี 14) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง -.057 -.876 .382 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .103 1.988 .048* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .019 .325 .746 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .052 .876 .382 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .238 3.578 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ -.043 -.711 .477 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .277 3.885 .001* 

คาคงท่ี  4.853 .001 

R = .465   R2   =  .217    SEE  =  1.523    F  =  13.863   Sig.  =  .001     
* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน (สมการท่ี 14) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 7 ตัว มีตัว

แปรอิสระ 3 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คือ พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมี
อิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานในองคการ
เนนการมีสวนรวม และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  
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ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard regression 

coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.5 

 

ตารางท่ี ข.5  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (สมการท่ี 15) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .199 3.398 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .181 3.896 .001* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา -.013 -.251 .802 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .113 2.103 .036* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .109 1.827 .069 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ .014 .262 .793 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .267 4.168 .001* 

คาคงท่ี  -1.320 .188 

R = .608   R2   =  .370    SEE  =  2.012    F  =  29.456   Sig.  =  .001     
* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.5  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (สมการท่ี 15) มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 7 ตัว มีตัวแปร

อิสระ 4 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเนนการปรับตัว และวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการเนนการปรับตัว  
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ผลของการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ
ของกิจกรรมการพัฒนาองคการ  โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard 

regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.6 

 

ตารางท่ี ข.6  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของ กิจกรรมการพัฒนาองคการ (สมการท่ี 16) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์เสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง -.018 -.312 .755 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน .121 2.624 .009* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .022 .435 .664 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว .102 1.904 .058 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม .217 3.655 .001* 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ .027 .493 .622 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ .359 5.641 .001* 

คาคงท่ี  3.327 .001 

R = .614   R2   =  .377    SEE  =  1.579    F  =  30.355   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.6  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของกิจกรรมการพัฒนาองคการ(สมการท่ี 16)มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 7 ตัว มีตัวแปร

อิสระ 3 ตัวท่ีมีอิทธิพลตอกิจกรรมการพัฒนาองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม และวัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนพันธกิจ โดยท่ีวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมการพัฒนาองคการมากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวน
รวม และพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  
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ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัวโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.7   
 

ตารางท่ี ข.7  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว (สมการท่ี 17) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .509 9.388 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน -.022 -.431 .667 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .111 1.948 .052 

คาคงท่ี  5.089 .001 

R = .466   R2   =  .217    SEE  =  2.137    F  =  32.874   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 

 

 จากตารางท่ี ข.7  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการปรับตัว (สมการท่ี 17) มีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 3 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และ
พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวฒันธรรม
การทํางานในองคการเนนการปรับตัว  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวมโดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.8   
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ตารางท่ี ข.8  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (สมการท่ี 18) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .529 10.066 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน .036 .733 .464 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .046 .829 .408 

คาคงท่ี  7.609 .001 

R = .514   R2   =  .264   SEE  =  1.749    F  =  42.403   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.8 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม (สมการท่ี 18) มีตัวแปร

อิสระท้ังหมด 3 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และ
พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนการมีสวนรวม  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ โดยพิจารณาท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน (Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทางไดผลดัง
ตารางท่ี ข.9   

 

ตารางท่ี ข.9  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                     ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (สมการท่ี 19) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .383 6.697 .000* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน .011 .199 .842 

 

 



 

239 

ตารางท่ี ข.9  (ตอ) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนํา .070 1.161 .246 

คาคงท่ี  7.906 .001 

R = .358   R2   =  .128    SEE  =  2.080    F  =  17.373   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 

 

จากตารางท่ี ข.9  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (สมการท่ี 19)  มี

ตัวแปรอิสระท้ังหมด 3 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบ
แลกเปล่ียน และพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
ตอวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ  

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธของ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจโดยพิจารณาที่คาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
(Standard regression coefficient: β )  ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง ไดผลดังตารางท่ี ข.10   

 

ตารางท่ี ข.10  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลองความสัมพันธ 
                            ของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ (สมการท่ี 20) 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง t Sig 

พฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง .475 8.808 .001* 

พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน .110 2.171 .031* 

พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะของผูนํา .046 .802 .423 

คาคงท่ี  7.272 .001 

R = .476   R2   =  .227    SEE  =  1.773    F  =  34.722   Sig.  =  .001     

* = P < 0.05 
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จากตารางท่ี ข.10  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการโครงสรางของแบบจําลอง
ความสัมพันธของวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจ (สมการท่ี 20)  มีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 3 ตัว คือพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน และ
พฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะ โดยท่ีพฤติกรรมผูนําสรางความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการเนนพันธกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 

 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมผูนําจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิงซ่ึงรายการขอคําถามตางๆ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํามีท้ังหมด 32 รายการ 

 

ตารางท่ี ค.1  ผลการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา  
 

รายการ X  S.D. Component 
   1 2 3 

TRANF 1 3.12 .564 .716 -.272 .034 

TRANF 2 3.08 .571 .769 -.248 .080 

TRANF 3 3.05 .593 .792 -.254 .033 

TRANF 4 3.14 .639 .762 -.283 -.060 

TRANF 5 3.06 .642 .783 -.177 -.035 

TRANF 6 3.02 .621 .778 -.079 .073 

TRANF 7 3.00 .589 .781 -.097 -.008 

TRANF 8 3.06 .566 .760 -.114 .043 

TRANF 9 3.05 .628 .750 -.224 .006 

TRANF 10 3.10 .629 .778 -.227 .035 

TRANF 11 3.00 .660 .778 -.142 .058 

TRANF 12 3.01 .579 .726 -.134 .041 

TRANF 13 2.97 .651 .710 -.144 -.013 

TRANF 14 3.05 .643 .721 -.190 .032 

TRANF 15 3.05 .623 .706 -.298 .024 

TRANF 16 3.11 .625 .648 -.319 .168 
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ตารางท่ี ค.1  (ตอ) 

 

รายการ X  S.D. Component 
   1 2 3 

TRANC 17 2.72 .701 .602 .085 .158 

TRANC 18 2.33 .705 .464 .446 .278 

TRANC 19 2.25 .736 .361 .491 .338 

TRANC 20 2.78 .654 .481 .064 .241 

TRANC 21 2.57 .651 .088 .093 .741 

TRANC 22 2.73 .603 .165 -.094 .789 

TRANC 23 2.51 .655 .068 .201 .747 

TRANC 24 2.62 .669 .034 .011 .791 

TRANC 25 2.04 .686 -.172 .635 .420 

TRANC 26 2.01 .697 -.314 .597 .357 

TRANC 27 2.18 .732 -.355 .625 .215 

TRANC 28 2.46 .696 -.246 .365 .201 

LAISS 29 1.83 .667 -.204 .768 -.057 

LAISS 30 1.85 .694 -.178 .820 -.092 

LAISS 31 2.04 .692 -.208 .692 -.074 

LAISS 32 1.95 .711 -.306 .756 -.042 

Eigenvalues   10.467 4.830 3.095 

5% of Variance   32.710 15.095 9.672 

Cumulative %   32.710 47.806 57.478 

 

จากตารางท่ี ค.1 พบวาเม่ือทําการเรียงรายการตามน้ําหนักของแตละรายการ และสามารถ
จัดกลุมปจจัยพฤติกรรมผูนําไดท้ังหมด 3 ปจจัย โดยท่ีปจจัยแรกหรือตัวแปรแรก ประกอบไปดวย
รายการตั้งแต TRANF 1 ถึง TRANF 16 กําหนดใหเปนตัวแปรพฤติกรรมผูนําสรางความ
เปล่ียนแปลง ประกอบไปดวย  ผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีมีลักษณะทําใหทานภูมิใจท่ีไดรวมงานดวย
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(TRANF 1) เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน (TRANF 2) ทําใหทานเกิดความนับถือศรัทธา (TRANF 

3) ทําใหทานรูสึกสบายใจเม่ือทานไดรวมทํางานดวย (TRANF 4) ใหกําลังใจในการทํางานแกทาน
เสมอ (TRANF 5) สามารถกระตุนใหทานทํางานดวยความกระตือรือรนเสมอ (TRANF 6) สามารถ
พูดจูงใจใหทานทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย (TRANF 7)  ทําใหทานเขาใจถึงเปาหมายของการ
ทํางาน (TRANF 8)  มีแนวทางแกไขปญหาดวยเหตุและผลที่ดีเสมอ (TRANF 9)  ใหคําปรึกษา
ช้ีแนะแนวทางท่ีดีในการทํางานแกทานเสมอ (TRANF 10)  กระตุนใหทานหาวิธีแกไขปญหาใน
การทํางานเสมอ (TRANF 11)  ใหทานใชความคิดหาวิธีการใหมๆในการทํางานเสมอ (TRANF 12)  

ใสใจรับรูความตองการของทาน (TRANF 13)  รับรูปญหาของทานเม่ือทานมีปญหา (TRANF 14)  
ชวยเหลือแกไขปญหาของทาน เวลาท่ีทานมีปญหา (TRANF 15)   มีความหวงใยตอสวัสดิภาพของ
ทาน (TRANF 16)   

ตัวแปรท่ีสองเปนตัวแปรพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปล่ียนประกอบไปดวยรายการตั้งแต 
TRANC 17  ถึง TRANC 28  ผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีมีลักษณะท่ีใหรางวัลตอบแทนแกทานเม่ือทาน
ทํางานไดสําเร็จ (TRANC 17) มีขอตกลงการใหรางวัลกับทานเม่ือทานทํางานไดสําเร็จ (TRANC 

18) ใหความสําคัญกับการใหรางวัลเพ่ือแลกเปล่ียนกับการทํางาน (TRANC 19) คอยชวยเหลือทาน
ในเรื่องตางๆเสมอเม่ือทานทํางานให (TRANC 20) เนนไปที่ขอบกพรองท่ีไมไดมาตรฐานท่ีเกิด
ความผิดพลาดในการทํางาน (TRANC 21) มองเห็นขอบกพรองในการทํางานของลูกนอง (TRANC 

22) เก็บบันทึกความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน (TRANC 23) ใสใจตอการทํางานท่ีผิดพลาดท่ี
ต่ํากวามาตรฐาน (TRANC 24) คอยจับผิด ความบกพรองในการทํางานของทานเสมอ (TRANC 25) 

ชอบตําหนิลูกนอง เม่ือลูกนองทํางานผิดพลาด (TRANC 26) มีวิธีการทํางานท่ียึดติดกับวิธีการ
ทํางานแบบเดิมๆจนกวาจะเกิดปญหาขึ้น (TRANC 27) จะรับทราบปญหาตางๆ เม่ือปญหาเกิดขึ้น
แลว (TRANC 28) 

ตัวแปรท่ีสามเปนตัวแปรพฤติกรรมผูนําท่ีขาดภาวะผูนําประกอบไปดวยรายการตั้งแต 
LAISS 29  ถึง LAISS 32 ผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีมีลักษณะมักจะขาดงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญ
เกิดขึ้น (LAISS 29) จะหลีกเล่ียงเม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีสําคัญ (LAISS 30) มีวิธีการ
ทํางานแบบปลอยวาง ใหทุกส่ิงทุกอยางดําเนินไปเอง (LAISS 31) มักจะหลีกเล่ียงการตัดสินใจ
(LAISS 32)  

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการจากแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง
ซ่ึงรายการขอคําถามตางๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองคการมีท้ังหมด 20 รายการ 
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ตารางท่ี ค.2  ผลการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการ 

 

รายการ X  S.D. Component 
   1 2 3 4 

C_ADAP 33 2.89 .616 .073 .793 .124 .131 

C_ADAP 34 2.82 .609 .069 .849 .114 .123 

C_ADAP 35 2.84 .598 .061 .828 .147 .218 

C_ADAP 36 2.89 .571 .029 .672 .263 .220 

C_ADAP 37 2.76 .663 .040 .552 .355 .079 

C_INVO 38 2.98 .593 .120 .180 .608 .258 

C_INVO 39 2.75 .645 -.007 .254 .680 .210 

C_INVO 40 2.98 .520 .189 .222 .703 .052 

C_INVO 41 3.03 .514 .193 .137 .753 .164 

C_INVO 42 3.05 .544 .292 .128 .674 .248 

C_BURE 43 3.06 .515 .632 -.029 .273 .175 

C_BURE 44 3.06 .554 .757 .063 .245 .153 

C_BURE 45 2.94 .551 .832 .129 .050 .231 

C_BURE 46 2.96 .543 .842 .045 .092 .229 

C_BURE 47 2.96 .540 .798 .063 .087 .275 

C_MISS 48 2.97 .522 .341 .147 .223 .568 

C_MISS 49 2.85 .569 .277 .216 .089 .652 

C_MISS 50 3.00 .487 .185 .140 .190 .792 

C_MISS 51 3.04 .471 .238 .180 .272 .722 

C_MISS 52 2.92 .549 .279 .221 .246 .620 

Eigenvalues   3.560 3.170 2.975 2.853 

5% of Variance   17.801 15.850 14.875 14.267 

Cumulative %   17.801 33.651 48.526 62.793 
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จากตารางท่ี ค.2 พบวาเม่ือทําการเรียงรายการตามน้ําหนักของแตละรายการ และสามารถ
จัดกลุมปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานในองคการไดท้ังหมด 4 ปจจัย โดยท่ีปจจัยแรกหรือตัวแปร
แรก ประกอบไปดวยรายการตั้งแต C_ADAP 33 ถึง C_ADAP 37 กําหนดใหเปนตัวแปรวัฒนธรรม
การทํางานในองคการเนนการปรับตัว ประกอบไปดวย ทานสามารถปรับเปล่ียนแผนการทํางานได
อยางอิสระถาเปนส่ิงท่ีถูกตอง (C_ADAP 33) ทานมีอิสระในการตัดสินใจในการทํางาน (C_ADAP 

34) ทานมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน เม่ือสถานการณตางๆเปล่ียนไป (C_ADAP 35) ทาน
สามารถปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมาติดตองาน (C_ADAP 36) 

ทานมีวิธีการทํางานท่ียืดหยุนไมยึดติดกับกฎระเบียบ (C_ADAP 37) 

ตัวแปรท่ีสองเปนตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนการมีสวนรวมประกอบไป
ดวยรายการตั้งแต C_INVO 38 ถึง C_INVO 42 ทานมักทํางานรวมกันเปนทีมเสมอ (C_INVO 38) 

ทานมีโอกาสไดเขารวมกําหนดแผนปฏิบัติ แผนการทํางานของหนวยงาน (C_INVO 39) ทานมี
โอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางพนักงาน (C_INVO 40) ทานมีความรูสึกวา
เปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของหนวยงาน (C_INVO 41)ทานทํางานใหกับหนวยงาน ดวย
ความรูสึกท่ีผูกพันกับหนวยงาน (C_INVO 42) 

ตัวแปรท่ีสามเปนตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนโครงสรางและกฎระเบียบ
ประกอบไปดวยรายการตั้งแต C_BURE 43  ถึง C_ BURE 47 ทานทํางานอยูภายใตกฎระเบียบ 
กฎเกณฑตางๆท่ีชัดเจน (C_BURE 43) ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน (C_BURE 44) ทานทํางานอยูภายใตขั้นตอนของวิธีการทํางานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน
(C_BURE 45) ทานทํางานอยูภายใตกรอบบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (C_BURE 46) 

ทานทํางานอยูภายใตโครงสรางหนวยงานท่ีกําหนดขอบเขตหนาท่ีอยางชัดเจน (C_BURE 47)   
ตัวแปรท่ีส่ีเปนตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานในองคการเนนพันธกิจประกอบไปดวย

รายการตั้งแต C_MISS 48 ถึง C_MISS 52 ทานกําหนดเปาหมายในการทํางาน เพ่ือทําใหทาน
ทํางานไดอยางชัดเจน (C_MISS 48) ทานไดรับความสะดวกในการทํางาน เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมายอยูเสมอ (C_MISS 49) ทานกําหนดเปาหมายในการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงาน (C_MISS 50) ทานทํางานโดยตระหนักเขาใจถึงเปาหมายของหนวยงาน (C_MISS 51) 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับพันธกิจ แผนปฏิบัติของหนวยงาน (C_MISS 52) 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง
ซ่ึงรายการขอคําถามตางๆเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีท้ังหมด 24 รายการ 
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ตารางท่ี ค.3  ผลการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร 

                      มนุษย 
 

รายการ X  S.D. Component 
   1 2 3 4 5 

TRAIN 53 2.67 .605 .100 .820 .116 .051 .138 

TRAIN 54 2.59 .590 .249 .793 .133 .111 .138 

TRAIN 55 2.68 .584 .221 .797 .124 .092 .141 

TRAIN 56 2.62 .595 .357 .675 .268 .170 .082 

TRAIN 57 2.94 .581 .388 .279 .264 .144 .248 

EDUC 58 2.85 .651 .088 .311 .628 .235 .151 

EDUC 59 2.60 .713 .238 .333 .564 .251 .052 

EDUC 60 2.62 .729 .202 .130 .808 .006 .094 

EDUC 61 2.60 .669 .164 .046 .664 .074 .178 

EDUC 62 2.69 .704 .121 .061 .759 .230 .102 

DEVE 63 2.91 .525 .075 .037 .360 .703 .149 

DEVE 64 2.90 .565 .061 -.026 .155 .691 .181 

DEVE 65 2.94 .506 .158 .174 .127 .765 .151 

DEVE 66 2.87 .568 .154 .208 .013 .767 .096 

CD 67 2.68 .643 .744 .143 .136 .262 -.009 

CD 68 2.61 .597 .649 .190 .204 .250 .014 

CD 69 2.68 .630 .737 .203 .152 -.001 .195 

CD 70 2.65 .610 .729 .230 .159 .012 .249 

CD 71 2.62 .649 .790 .120 .141 .072 .266 

OD 72 2.89 .553 .193 .188 .093 .236 .494 

OD 73 2.86 .555 .422 .143 .009 -.028 .660 

OD 74  2.79 .608 .425 .190 .102 .044 .587 

OD 75 3.11 .489 -.067 .017 .219 .322 .715 

OD 76 2.96 .527 .109 .112 .199 .180 .748 
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ตารางท่ี ค.3  (ตอ) 

 

รายการ X  S.D. Component 
   1 2 3 4 5 

Eigenvalues   3.691 3.045 2.974 2.726 2.557 

5% of Variance   15.381 12.690 12.392 11.358 10.654 

Cumulative %   15.381 28.071 40.463 51.821 62.475 

 

จากตารางท่ี ค.3 พบวาเม่ือทําการเรียงรายการตามน้ําหนักของแตละรายการ และสามารถ
จัดกลุมปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนาองคการไดท้ังหมด 5 ปจจัย โดยท่ีปจจัยแรกหรือตัวแปรแรก 
ประกอบไปดวยรายการตั้งแต TRAIN 53 ถึง TRAIN 57 กําหนดใหเปนตัวแปรกิจกรรมการ
ฝกอบรม ประกอบไปดวยทานไดรับการฝกอบรมท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน (TRAIN 

53) ทานไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีทําใหทานเกิดความชํานาญดานใดดานหนึ่ง (TRAIN 54) 

ทานไดเขารับฟงบรรยายในหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือปรับปรุงแกไขงานท่ีทําในปจจุบัน (TRAIN 55) 

ทานไดเขารวมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานในปจจุบัน (TRAIN 56) 

ทานไดรับการสอนงานโดยวิธีใหทานลงมือปฏิบัติงานจริงเพ่ือใหทานสามารถทํางานในปจจุบันได
(TRAIN 57) 

ตัวแปรท่ีสองเปนตัวแปรตัวแปรกิจกรรมการศึกษาของพนักงาน ประกอบไปดวยรายการ
ตั้งแต EDUC 58 ถึง EDUC 62 ทานไดศึกษาตอเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความม่ันใจสําหรับการทํางานใน
อนาคต (EDUC 58) ทานไดศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชงานในอนาคต 

(EDUC 59) ทานไดรับการสนับสนนุใหศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับทํางานในอนาคต (EDUC 60) ทานมีสิทธิไดรับอนุญาตใหลางานเพื่อศึกษาตอในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นเพ่ือนํามาใชสําหรับการทํางานในอนาคต (EDUC 61) ทานไดศึกษาตอในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานในอนาคต (EDUC 62) 

ตัวแปรท่ีสามเปนตัวแปรตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ประกอบไปดวยรายการ
ตั้งแต DEVE 63 ถึง DEVE 66 ทานมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากงานท่ี
เกี่ยวของโดยตรง (DEVE 63) ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง (DEVE 64) ทานมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจของตนเอง เพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงของหนวยงานท่ีอาจจะเกิดขึ้น (DEVE 65) ทานศึกษา
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คนควานวัตกรรมใหมๆเพ่ือเสริมทักษะ ความสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของหนวยงาน 
(DEVE 66) 

ตัวแปรท่ีส่ี เปนตัวแปรตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ประกอบไปดวยรายการตั้งแต CD 

67 ถึง CD 71 ทานมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาท่ีตามทักษะความสามารถ (CD 67) ทานไดรับการ
ประเมินผลการทํางาน เพ่ือเปนขอมูลใชสําหรับการทดแทนตําแหนงงานท่ีวาง (CD 68) ทานไดรับ
คําแนะนําจากหัวหนางาน เกี่ยวกับเปาหมายในชีวิตการทํางาน (CD 69) ทานไดรับขอมูลขาวสาร
เรื่องความกาวหนาในสายวิชาชีพของทาน (CD 70) ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ีจากหัวหนางาน (CD 71) 

ตัวแปรท่ีหา เปนตัวแปรตัวแปรกิจกรรมการพัฒนาองคการประกอบไปดวยรายการตั้งแต 
OD 72 ถึง CD 76  ทานไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากการสืบคนผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
(OD 72) ทานทํางานอยูในโครงสรางของระบบงานท่ีเอ้ือใหทานแลกเปล่ียนความรูระหวางเพ่ือน
รวมงานไดอยางสะดวก (OD 73) ทานทํางานภายใตบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะกับการเรียนรู
พัฒนา (OD 74) ทานศึกษาหาความรู เรียนรูไดจากส่ือเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร (OD 75) ทาน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการไดอยางสะดวก (OD 76) 

 



 

ภาคผนวก ง 

 

ประเด็นการสัมภาษณ 
 

ขั้นตอนเร่ิมตนสัมภาษณ 
1.  แนะนําตัวผูวิจัย 

2.  ทําความรูจักกับผูใหขอมูลคนสําคัญ(Key informant)โดยการพูดคุยเรื่องท่ัวๆไปเพ่ือ  
สรางความคุนเคย 

3.  ช้ีแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและประเด็นภาพรวมของการสัมภาษณ 
 

แนวคําถามของการสัมภาษณ 
1.  ประเด็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

     1.1  ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานหรือท่ีมี
ผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

2.  ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา  
     2.1  พฤติกรรมของผูนําหรือบทบาทของผูนําในองคการของทานเปนแบบใด 

     2.2   ทานคิดวาพฤติกรรมของผูนํา หรือบทบาทของผูนําแบบใดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

    2.3  ทานคิดวาพฤติกรรมของผูนํา หรือบทบาทของผูนําแบบใดท่ีมีผลตอลักษณะการ
ทํางานหรือรูปแบบการทํางานของพนักงานสวนใหญในองคการ 

    2.4  ทานคิดวาพฤติกรรมของผูนํา หรือบทบาทของผูนําแบบใดท่ีมีผลตอการกําหนด
นโยบาย หรือกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3.  ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองคการของพนักงาน 

    3.1  ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะการทํางานหรือรูปแบบการทํางาน
ของพนักงานในองคการ 

    3.2  ทานคิดวาลักษณะการทํางานหรือรูปแบบการทํางานของพนักงานในองคการมี
ลักษณะแบบใด 
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3.3  ทานคิดวาลักษณะการทํางานหรือรูปแบบการทํางานของพนักงานในองคการมี
อิทธิพลอยางไรในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3.4 ทานคิดวาลักษณะการทํางานหรือรูปแบบการทํางานของพนักงานในองคการมี
อิทธิพลอยางไรพฤติกรรมการทํางานของพนักงานหรือท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

4.  ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.1  ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 
4.2  ทานคิดวากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกิจกรรมใดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงานหรือท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มากท่ีสุด  

 

 

 

 
 
 

 



 

ภาคผนวก จ 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

 
ประเด็นที่ 1  พฤติกรรมผูนําท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

พฤติกรรมผูนําท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นตองเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน มอง

การณไกล มีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศนเปาหมายใหกับพนักงานเขาใจ  และเกิดการ

ยอมรับจากพนักงาน 

 

“ ผูนําตองมีวิสัยทัศน ใชเปลา คุณสมบัติอันแรกเลยคือคุณตองมีวิสัยทัศน คุณตอง

มองไปใหไกลวาในระยะสิบปยี่สิบปเนี้ยทิศทางขององคกรจะไปทางไหนนั้น

หมายความวาเคาตองรูจุดแข็งจุดออนขององคกร เคาตองรูโอกาส  ขอจํากัด  

สภาพแวดลอมภายในภายนอกอะไรพวกน้ีอยางดีนะครับ  คือเคาตองมีความรอบ

รูมากเพ่ือท่ีจะสามารถมองไปขางหนาไดไกล  เคาตองมีวิสัยทัศนท่ีดี  ถูกไหม ถา

เราติดตอองคกรท่ีมีการพัฒนาองคกรท่ีเร็วมากท่ีเปนรัฐวิสาหกิจดวยกันเนี้ย นึกถึง 

ปตท.  คุณประเสริฐ ตอนนี้เคาเปน CEO เปนเบอรหนึ่งของ ปตท. Group จะเห็น

วาเคาจะมองไกลมาก  เคาไมไดทําธุรกิจแคธุรกิจพลังงานเทานั้น  เคาบอกเคาทํา

ธุรกิจพลังงานและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับพลังงานท้ังหมด  เหมือนกับ กฟภ. เนี้ย  

กฟภ. บอกวาเคาจะเปนผูนําสากลในธุรกิจพลังงาน” (ประหยัด เครื่องประดิษฐ, 

การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“ วิสัยทัศนตองมีอยูแลว  ถาคนไมมีวิสัยทัศนจะเปนผูนําไมได  เปนผูนําท่ีดีไมได  

การท่ีคุณมีวิสัยทัศนไมวาจะพัฒนาอะไรก็จะตองมีการเปล่ียนแปลง  การท่ีจะ

เปล่ียนแปลงไดคุณก็ตองมีวิสัยทัศนท่ีฉลาด  แหลมคม ท่ีเหมาะสมกับคน  

เหมาะสมกับสถานการณ” (ประหยัด เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“ ผมวาเปนผูนําแบบ Situation leader มากกวาหรือเปนผูนําแบบ Transformation  

แบบเขามาก็พลิกเลยเปนแบบ Super leadership คนแบบนั้นอะเปล่ียนแน ท่ีเราเจอ

ก็เขามาก็ปรับระบบ  Rotate  rotation leader ผูนําระดับรองลงมา แลวก็ Drive งาน 
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ขับเคล่ือนแลวก็คอย Follow ส่ังแลวก็ตามตลอดเวลา ถาอยางนี้ทําใหการทํางาน

ของลูกนองเปล่ียนแนนอน แตถามาแบบก็ไมไดอะไรมากมาย ใครมีงานอะไรก็

ทําไป ก็เสนอขึ้นมา มีนโยบายบาง ก็ทําใหพนักงานไมปรับตัว ผมขอใชคําวา 

delegate ดีกวามอบหมายแลวก็นําเสนอ แลวก็มี alternative หลาย ๆ ทางเลือกแลว

ทานก็เลือก เลือกเสร็จปุบ ทานก็จะตาม เรงรัด เพ่ือใหเกิดผลงาน เนี่ยอยางเนี๊ยะ

พฤติกรรมของพนักงานจะเปล่ียน”  (นนทวัฒน สุขผล, ธนาคารออมสิน) 

“ ผูนําโดยปกติท่ัวไปมี 3 มิติคือท้ัง 3 ดาน ไมวาจะเปนเรื่องของ Thinking  reading  

action  ถา 3 สวนไปดวยกันหมด  มันก็ไดอยูแลว ผูนํามีหนาท่ีในการท่ีจะผลักดัน

ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวใหความใสใจในแผน”  (สายพิณ เสียงเจริญ, 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) 

 

อีกพฤติกรรมของผูนําท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คือผูนําตองเปดกวาง เปด

โอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีพยายามจะกระตุนใหพนักงาน

รูจักใชความคิด  สนับสนุนใหพนักงานพยายามอธิบาย หาวิธีการแนวใหม ริเริ่มสรางสรรค

นวัตกรรม เปนการสรางความทาทายใหกับพนักงาน เพ่ือกระตุนใหพนักงานสามารถแกปญหาได

สําเร็จดวยตนเอง โดยท่ีผูนําทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงสอนงาน แนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน 

 

 “ผูนําท่ีนี่มีผลตอการทํางานของพนักงานมาก เพราะพนักงานชอบถามวาแลวผอ.

ฝาย จะเอายังไงคะ หรือบางทีพ่ีก็รับนโยบายมาจากทานรอง ซ่ึงเปนผูใหแนวทาง 

สวนสําหรับตัวพ่ีเวลาพ่ีทํางานกับทานรองผูวา พ่ีจะขาย Idea ใหกับทานรอง ให

เหตุผลช้ีแจงใหทานรองเขาใจและเห็นดวยกับโครงการท่ีพ่ีเสนอ” (ญาณี ธีรธร, การ

ประปานครหลวง) 

“ผมก็กระตุนเคาเขียนเปน Paper เปนบทความสงไปยังการประชุม Conference ใน 

Field นั้นๆ  ซ่ึงสวนใหญประมาณ 80% 90% เคาก็ตอบรับใหเราไปเสนอผลงานได  

อันนี้ก็เปน Reward ท้ังทางดานเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินเยอะแยะมากตอนผม

เปนฝายอยู R&D ลูกนองผมไป Present paper เยอะมาก  ”  (ประหยัด เครื่อง

ประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

 

อีกพฤติกรรมหนึ่งของผูนําท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คือตองเปนผูนํา

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะปฏิบัติงาน โดยยอมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับเปล่ียนแนวคิด วิธีการทํางาน มีเทคนิคในการ

ส่ือสาร แจงขาวสาร  และเจรจาประสานงานกับพนักงาน  

 

“ผูนําท่ีพ่ีคิด และไดรวมงานดวย จะเปนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟงคน 

ประสานงานไดกับทุกหนวยงาน เชน เจราจาประสานงานกับสหภาพ ตอง

สามารถ Verify ขอรองเรียน ไมมีศัตรู ตองมีลักษณะท่ีเปนนักวิชาการดวย สอน

งาน แนะนํางาน มอบอํานาจไววางใจใหพวกเคาทํางาน ตองรูจักประสานงาน 

Two way communication มีเทคนิคการพูดคุยกับพนักงาน ” (ญาณี ธีรธร, การ

ประปานครหลวง) 

“อยางผมเปนผูจัดการฝายอยางเนี๊ยะ ถาผมตองดูแลสวนทุกสวนแลวควบคุมไมได 

ผมก็ตองยอมรับแลววาผมบกพรองก็ตองใชวิธีส่ือสาร สงขาว สงหนังสือไปวาเรา

ตองการทําเรื่องแบบนี้นะ” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

(มหาชน)) 

“ผอ. ฝายพ่ีเปนคนท่ีแลกเปล่ียนแนวความคิด ขอมูล เพ่ือใหไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

พนักงานอยูตลอดเวลา”  (สายพิณ เสียงเจริญ, บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน)) 

 

พฤติกรรมของผูนําท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีมี

กระบวนการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับพนักงาน ในเง่ือนไขท่ีวาหากพนักงานไดใชความพยายาม

จนงานประสบผลสําเร็จก็จะไดรบัรางวัลเปนส่ิงแลกเปล่ียนตอบแทน โดยท่ีผูนําอาจจะทําขอตกลง

หรือสัญญากับพนักงาน ถาหากพนักงานทํางานไดผลสําเร็จตามท่ีตั้งเกณฑไว พนักงานจะไดรางวัล

หรือผลตอบแทน ซ่ึงรางวัลท่ีไดจากผูนําจะเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีทําใหพนักงานเกิดความผูกพัน

พรอมท่ีจะทุมเททํางานใหกบัองคการ ขณะเดียวกันสําหรับพนักงานท่ีทํางานต่ํากวาเปาหมายก็จะ

พยายามพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายขององคการ โดย

รางวัลท่ีจัดใหอาจจะเปนการสรางเวที หรือพ้ืนท่ีใหพนักงานไดโชว ประกวดผลงานของตนเอง 

เพ่ือเปนการยกยองช่ืนชมตอท่ีสาธารณะเพ่ือทําใหพนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจ หรือเล่ือน

ตําแหนงเม่ือมีผลงาน 
 

“เราก็ตั้งรางวัลขึ้นมาวาอยางส้ินปเรามีรางวัล Good CoP, Best practice มันอาจจะ

ไมใชเบสจริง ๆ ของท่ีสายตาคนภายนอกตั้งเปาไวนะ แตเราก็ภูมิใจท่ีเราไดทําขึ้น
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มาแลวเคาก็มีความกระตือรือรน   ประกวดสงเขามาอยาง 40 กลุมเนี่ย ก็แบงเปน

กลุมทางดาน Admin กลุมทางดาน Money กลุมทางดาน Financial อยางเนี๊ยะอะนะ 

กลุมทางดาน Telecom ทางดานโทรศัพท ก็วัดกันโดยมีกรรมการคอยก็ใหรางวัล” 

(สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)) 

“โดยท่ีวาหัวหนาของเคาจําเปนจะตองใหความสําคัญแลวก็ยกยอง ชมเชยเคา ตรงนี้

สําคัญมาก ๆ ผูนําก็คือตองใหความสําคัญกับการทําของเคา ตองชมเชย ตองประกาศ 

เพราะถาคนทําดีแลวไมมีการประกาศมันก็รูสึกธรรมดา ๆ มันก็ดีอยูแลวอะนะ  แต

ถาหยิบเคาขึ้นมาผานเวที KM day ปลายปอยางเนี๊ยะ” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“ผมมี Reward ใหใน 2 รูปแบบ คือ ท่ีเปนตัวเงินกับท่ีไมเปนตัวเงิน  แบบท่ีเปนตัว

เงินคือใหเรื่องเงินเดือนท่ีดีถาเคามีผลงานท่ีดี  ในรูปของการไมมีตัวเงินคือการยก

ยองช่ืนชมตอหนาคนจํานวนมาก  เคาจะรูสึกภาคภูมิใจ  หรือไมเราก็บอกวาถาคุณมี

ผลงานทางดานวิชาการ ทางดานวิศวกรรมท่ีคุณไดใหบริการลูกคาใดๆ ก็ตาม  คุณ

สามารถประมวลความรูเหลานั้นมาเผยแพร  เชนเคาทําเปนหนังสือหรือคูมือการแก

ปญหาคุณภาพไฟฟา จะมีช่ือคนเขียนอยูในนั้น เราก็สงใหการไฟฟาท่ัวประเทศ สง

ใหลูกคารายใหญ เคาก็รูสึกภาคภูมิใจวาทุกคน Recognize เคาวาเคาเช่ียวชาญจริงใน

เรื่องเหลานี้  พอ Distribute ไปลูกคารายใหญท่ัวประเทศเวลาเคามีปญหาอะไรเคาก็

ติดตอมา  ทีมงานเหลานี้ก็จะมีเครือขายกวางขวางมากขึ้น  ทุกคนยอมรับเคา

แมกระท่ังตางประเทศ  มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเคาจะจัดฝกอบรมให

ผูจัดการโรงงานหรือวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม เคายัง E-mail มาหาผมเคา

บอกวาเคารูวา กฟภ . มีผูเช่ียวชาญทางดานนี้  ขอเชิญไปเปนอาจารยหนอย”  

(ประหยัด เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 
 

วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเปนการทํางาน

ท่ีมีรูปแบบเนนการปรับตัว ซ่ึงกฎระเบียบสามารถเปล่ียนแปลงได เม่ือมองเห็นโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจ เพ่ือใหทันตอการตอบสนองความตองการลูกคา เปนการทํางานท่ีพนักงานมุงสนใจ
ท่ีปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เปนรูปแบบการทํางานท่ี
ตองการความคิดสรางสรรคสําหรับการกอใหเกิดผลิตภัณฑนวัตกรรม และการปรับเปล่ียนการ
ใหบริการท่ีสรางสรรค พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีเปาหมายท่ีการ
ปรบัตัวใหเขากับสถานการณ การเติบโตขององคการ ขยายฐานลูกคาไดตลาดใหม 
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“ถาบอกวาเราเปนผูนําในอาเซียนก็ยังพอเปนไปได  แตอยางนอยตองใหดีกวา

มาเลเซียอีกสักประเทศหนึ่ง  ท่ีนี้จะใหดีในระดับสากลหรือเปนผูนําในระดับ

สากล  เราตองไป Benchmark กับใครนั้นหมายความวาคุณตองไป Benchmark 

กับอเมริกา  เยอรมันนี  ญี่ปุน นิวซีแลนด อะไรก็วาไป  เม่ือสัก 10 ปกอน ผมเคย

คุยกับคนท่ีการไฟฟาในเยอรมัน ถามเคาวา Saifi คุณเปนอยางง้ัย  เคาบอกวาลูกคา

เคาจะประสบกับปญหาไฟดับโดยเฉล่ียแลว 7 ป ตอหนึ่งครั้ง แตของเราไฟดับ

ลูกคาเรา Saifi เราเทาไหรสมมุติวาประมาณ 7 ครั้ง 8 ครั้ง ตอรายตอป ดังนั้นพอ

คุณประกาศวิสัยทัศนขององคกรนั้นหมายความวาทุกคนตองพยายามทํางานท่ี

ตัวเองรับผิดชอบเพ่ือไปสูวิสัยทัศนนั้นใหได อยางเชนถาคุณบอกวาเปนระดับ

สากลแลวระดับสากลบอกวา 7 ป ไฟดับครั้งหนึ่ง  นั้นหมายความวาคุณตอง

พัฒนาระบบไฟฟาอยางขนานใหญ นั้นหมายความวาถาคุณจะซ้ืออุปกรณคุณภาพ

ดี คุณจะซ้ือในราคาต่ําสุดอยางปจจุบันนี้ไมได  คุณตองซ้ือของในคุณภาพระดับ

สากลดวย” (ประหยัด เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค)   

 “แตกอนท่ีจะมาเปนแผนธุรกิจก็มากมายนะ มีการประชุม มีการพูดคุยกัน มันก็
ตองโรลล่ิงไปเรื่อย ๆ ทุกป เปนการทํา Workshop ทุกป เพ่ือจัดทําแผนธุรกิจแลวก็
โรลล่ิงไปเรื่อยๆ” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“วัฒนธรรมนี่เปนเรื่องท่ีจําเปนนะ คุณตองปลูกฝง ปลูกฝงมาอยางไรเพ่ือใหคน

สามารถท่ีจะมองเห็นอนาคตอะ เชนถาหากวาคุณปรับตัวไมได อยางเม่ือกอนเปน

รูปแบบของการผูกขาด แตปจจุบันคุณตองไปงอลูกคานะ ไปรูจัก ไปคุนเคยกับ

เคา แลวก็เปนการใหความสําคัญของตัวเคาอะนะท่ีเราจะตองมาหาเคา ไมใชวานั่ง

แลวใหลูกคามาหา นี่คือปรับตัว ลักษณะท่ีมันมีการแขงขันกันมาก” (สมหมาย จตุ

ทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“เวลานี้พันธกิจผมวามันเปล่ียนแปลงไดนะ อยางเชนเราบอกวาเรามีพันธกิจท่ีตอง

ไปทําอะไรสารพัดแตอยางผมเนี่ยพันธกิจก็คือใหการความรูการศึกษา ฝกอบรม

ของพนักงาน แตปจจุบันผมมองเห็นวาผมสามารถจะไปทํากําไร ไปหารายไดจาก

ภายนอกได ผมจัดคอรสเพ่ือไปขาย ผมวาตรงนี้ปรับตัวอะสําคัญแลวโครงสราง 

กฎระเบียบก็ เปล่ียนแปลงตลอดอะ”  (สมหมาย  จตุทอง , บริษัท  กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 
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วัฒนธรรมการทํางานในองคการอีกแบบหนึ่งท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานคือวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีเนนพันธกิจ ซ่ึงทุกคนในองคการจะรับรู เขาใจถึงพันธกิจรวมกัน เขาใจทิศทางของ
องคการ และเปาหมายในระยะยาว โดยจะมีการช้ีแจงใหทุกคนเขาใจพันธกิจ และใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายยึดตามพันธกิจ นโยบาย กลยทุธทางธุรกิจ 

 
 “แตพอมาเปนผูวาฯ คนปจจุบันนี้บอกวาพันธกิจ กฟภ. ตองการเปนองคกรช้ันนํา

ในระดับสากลในธุรกิจพลังงานอันนี้มันพูดกวางมากนะในธุรกิจพลังงาน นั้น

หมายความวาไมใชเฉพาะไฟฟา ท่ีนี้ บอกวาการท่ีเราจะเปนองคกรช้ันนํา  ไมใช

เราบอกวาเราจะเปนองคกรช้ันนําแลว  มันตอง  Stakeholder ท้ังหลายไมวาจะเปน

ลูกคา ไมวาจะเปนคูแขงเปน Supplier  เปนคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน รอง

ผูวาทุกสายงานก็ตองทํางานไปสอดรับกับพันธกิจนี้  อยางเชนถาผมเปนรองผูวาฯ 

รายการจัดซ้ือจัดจาง  ยกตัวอยาง  ถาเราดูวาสถิติไฟดับมาจากสาเหตุอะไรบาง จะ

พบวาตั้งแตอดีตจนกระท่ังถึงปจจุบัน 30% มาจากอุปกรณ  ลูกถวยรั่ว  ลอฟา

ระเบิด  ถาผมเปนรองผูวาฯท่ีดูแลการจัดซ้ือจัดจาง  ผมก็ตองซ้ืออุปกรณท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุด  เพ่ือไปใหไดในระดับสากล  ตอไปตองไมมีไฟฟาดับเนื่องจาก

อุปกรณชํารุดงายๆ” (ประหยัด เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“แตในขณะเดียวกัน  Strategic HR  ก็คงตองเดินเพราะวา Strategic HR จะเปน 

Partner คูกับ Business plan อยูแลว แตนโยบายก็ถือวาอีกสวนหนึ่งกับ Operation 

plan ก็อีกสวนหนึ่ง ก็ถือวาปฏิบัติกันไปงาน Operation plan ก็คือพวกงานจาย

เงินเดือน งานประเมินผลเนี่ยมันเปน Operation plan อยูแลว งานเงินกูสวัสดิการ

พนักงานมันเปนงาน  Operation plan ก็ทุกคนก็ยังทํางานเหมือนเดิม ใน

ขณะเดียวกันงาน Policy ก็เพ่ิมเขามา แตในขณะเดียวกันงาน Strategic HR ก็ตอง

เดินตามเปนลักษณะของ Strategic partner ควบคูกับ Business plan” ( นนทวัฒน  

สุขผล, ธนาคารออมสิน) 

“เราทํางานโดยใชแผนวิสาหกิจขององคกรเปนหลัก เพราะฉะนั้นเม่ือแผน

วิสาหกิจท่ีออกมาทุก 3-5 ปวาตอนนี้ ทอท. จะไปในทิศทางไหน  แผนแมบท

ตางๆท่ีกําหนดขึ้นมาไมวาจะเปนแผนแมบททาง IT  แผนวิสาหกิจขององคกรจะ

กําหนดวาพนักงานในบริษัททาอากาศยานตองทําอะไร  สวนยุทธศาสตรท่ี

เกี่ยวของกับคนนี้คือแผนหลักใน 5 ป ท่ีจะดําเนินการจะกําหนดยุทธศาสตรหลัก

วาเราจะทําอะไรบาง ยุทธศาสตรท่ี 6 จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะ Review วาท่ีผานมามีอะไรตองปรับปรุง ก็บอก

เรื่องการพัฒนาบุคลากรมาวาเปนอยางไรบาง  เราจะตองทําอะไร เคาก็กําหนดให

มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนรัฐวิสาหกิจ”  (สายพิณ เสียงเจริญ,  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) 

 

วัฒนธรรมการทํางานโดยเนนการมีสวนรวม หรือทํางานเปนทีมจะมีผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน เปนการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวม สนใจความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
องคการ การทํางานเปนกลุม เปนทีมของพนักงาน ซ่ึงประสิทธิผลขององคการจะเกิดขึ้นไดจาก
ความรวมมือระหวางพนักงาน ผานความสอดคลองรวมกัน ความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพัน ซ่ึงรูปแบบการทํางานของพนักงานในองคการสวนใหญ จะเปนในลักษณะท่ี
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟงเสียงสวนใหญของ

พนักงาน ประชุมช้ีแจง ประชุมขามสายงาน   จัดตั้งคณะทํางานโดยมีผูรวมทํางานจากหนวยงาน

ตางๆ สายงานตางๆ 
 

 “ถาอยูกันในหนวยงานก็เปนระบบพี่สอนนอง ตรงนี้คือท่ีพ่ีเห็นนะ อยางเชนกลุม

ทางดานเบสเตอรคิส เม่ือปท่ีแลวอะนะ เคาทําเรื่อง Real time โทรศัพทเคามีเรื่อง

การดักจับสปอตอะไรพวกเนี๊ยอะนะ ทําอยางไรถึงจะสรางเปน Real time ขึ้นมา

อางอิงได  เคาก็จับกลุมพูดคุยกันแลวก็เอามาทําเปน Real time ท่ีเปนมาตรฐาน 

เปนการสรางวัฒนธรรมคือใหคุณรูจักท่ีจะถายทอด ถาคุณไมถายทอดคุณตายไป

ความรูก็หายไปดวย” (สมหมาย จตุทอง,บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน)) 

“การมีสวนรวม และการเปนทีมสําคัญ  2 ตัวนี้สําคัญ เอางาย ๆ อยางในฝายผมเนี่ย 

เวลาเกิดอะไรขึ้นมา ผมจะไมคิดคนเดียว  อาจจะมีธงตั้งอยูแลวอะนะ แตถาหาก

ผมไมสามารถโนมนาวใหเคาทําตามผมได ผมก็ไมเอาเหมือนกัน ตองดูวาทีมงาน

ตองการอะไร อยากทําอะไร คือผมชอบการมีสวนรวมอะนะ คือ ไมคิดคนเดียว 

พอใหเคามีสวนรวมก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย กิจกรรมหลากหลายเกิดขึ้นจาก

การไดพูดคุย ตัวเนี้ยสําคัญ การมีสวนรวม” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน))  
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“องคกรท่ีมีวัฒนธรรมองคกรท่ีแขงแกรงและดีเนี้ย  จะทําใหองคกรนั้นมี

ความสามารถในการแขงขันสูง ทุกคนทํางานอยางเรียกวาเปน Team work ท่ีดี ” 

(ประหยัด เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“มีการจัดตั้งคณะทํางาน คณะทํางานดานการทําแผนพัฒนารายบุคคล คณะทํางาน

ติดตามประเมินผล ตามขอตกลงของทริสอยางนี้ คณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการ

ทํา KM โดยมีทานผูอํานวยการเปนประธาน อะไรอยางเนี๊ย  แลวก็จะมี

คณะกรรมการรองลงมา  คณะทํางานรองลงมา ก็คือพวกผูบริหารระดับสูง แลว

ก็ฝาย HR เปนเลขานุการ เปนผูชวยเลขานุการ ซ่ึงตรงนั้นนโยบายก็จะมาจาก

ขางบนเปนคนกําหนดทิศทาง” (นนทวัฒน สุขผล, ธนาคารออมสิน) 
 
ประเด็นที่ 2  ปจจัยที่มีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

พฤติกรรมของผูนํา หรือหัวหนาของสายงานสงผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในองคการ เนื่องจากการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นตองสอดคลองกับวิสัยทัศน

ของผูนํา และเปาหมายขององคการ หรือแนวทางของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมาจาก

ประสบการณของผูนํา ซ่ึงวิสัยทัศน ประสบการณของผูนําจะเปนตัวกําหนดวิธีการปฏิบัติ แนวทาง

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยท่ีพฤติกรรมผูนําจะมีอิทธิพลทําใหผูเช่ียวชาญและนัก

ปฏิบัติดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองพิจารณา และกําหนดทิศทางใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหเปนไปตามวิสัยทัศนของผูนํา นโยบายขององคการ และหัวหนางานจะเปนผูท่ีทราบวา

พนักงานท่ีรวมงานดวยขาดความรู ความสามารถทักษะทางดานใดก็จะกําหนดกิจกรรมการพัฒนา

สําหรับพนักงานใหสอดคลองกับความตองการของงาน 

 

“การกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคคล อันดับแรกเลยก็แผนธุรกิจตองเอาแผน
ธุรกิจมากาง กอนท่ีจะเปนแผนธุรกิจไดก็ตองมี Strategy map จาก Strategy map 

จะบอกไดวาเราตองไปServeอะไรบาง แลวไปแกปญหาเรื่องอะไร แลวก็ทําเปน
แผนยอย ๆ ขึ้นมา หลักๆก็คือมาจากแผนธุรกิจ” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

 “อยางเชนปนี้มีนโยบายองคกร กลยุทธองคกรตองการจะทําเรื่องอะไร อยางเชน

ถาเราตองการไปลงทุนทางดาน Broadband พัฒนา Broadband ก็ตองสงคนไปดู

เรื่อง Broadband ไปอบรมเรื่อง Broadband ตามแตองคกรนั้นๆ เคาตองการ  

สวนแผนประจําปอีกซีกหนึ่งอะนะ ก็เปนการหา Training need มันก็ตองมีการ
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สอบถาม สอบถามไปตามวีลตางๆ วาปจจุบันเนี่ยเคาตองทํายังไง  แลวตอง

อบรมเรื่องอะไรบาง และท่ีสําคัญและท่ีสําคัญก็คือตองมาจาก Competency เรา

มี Competency ท้ัง 3 ตัวอะนะ”  (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด(มหาชน)) 

“ก็อาจจะมีสวนท่ีมีบอรดเขามา บอรดชุดท่ีแลวท่ีเขามา เคาเขามาพิจารณามาดู

สภาพแวดลอมของเราแลวกบ็อกวาเรื่องเทคโนโลยีในปจจุบันอะ เรื่องฟงกช่ัน

เราเกงอยูแลว แลวเราคิดจะทําอะไรก็ทําไดหมดอะ เพราะวาพนักงานของเราเรา

สงนักเรียนทุนไปอบรม ไปเรียนงานวิจัยไดเยอะแยะ แตส่ิงท่ีสําคัญก็คือตอง

เรียนวิชาบริหารธุรกิจ ทํายังไงถึงจะเอาสินคาท่ีเรามีอยู บริการท่ีเรามีอยูสงมอบ

คุณภาพใหลูกคาและเคาพอใจและขายในตลาดได ฉะนั้นเคาถึงเนนทางเรื่อง

ทางดานบริหารธุรกิจมากกวา นะเวลาเนี้ยอะนะ ถาเปนเทคโนโลยี เรื่องโลหะ

ตาง ๆ สามารถท่ีจะเรียนรูแลวก็ซ้ือได” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

 “ท่ีมาของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็จะมาจากแผน นโยบายของ

ผูบริหาร ดูทิศทางขององคกร วาองคกรจะไปทางไหน แลวบางครั้งก็มาจากมติ

ของคณะกรรมการ กปน. หรือจากขางนอกเชน รัฐบาล ท่ีมีชวงหนึ่งก็เนนเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม เรากจะจัดฝกอบรมในเรื่องนั้นๆ” (ญาณ ี ธีรธร, การประปา

นครหลวง) 

“พฤติกรรมผูนําท่ีนี่คือ คนท่ีอยูมานานเคามีบารมีแลวก็เห็นมาเยอะเคาสามารถเอา

ประสบการณท่ีเคาเคยเจอกับคนภายนอกเขามาแนะนําเรา อยางเชนรองในสาย

งานท่ีอยูในสายงายของเราอะนะ เคาไปเห็นขางนอกมาเห็นส่ิงดีดี เคาก็เอามา

เสนอเรา แลวท่ีเห็นอยางหนึ่งคือเคาตองเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ตองรูวาของ

ท่ีเคยมีมาแตกอนเนี๊ยะ เราทํากันอยางความเคยชิน ความคุนเคย ถาคนไมออก

นอกกรอบซะที อยางเชนวาทําไมเราตองเอา TRM  มาใช ทําไมตองเอา Career 

path มาใช อะไรพวกเนี๊ยะ คือเคาไปเห็นท่ีอ่ืนมา เห็นประสบการณ เห็น

ความถูกตอง เห็นท่ีสมควร ก็เอามาแนะนําเรา บางทีเราก็ตองไปจัดแจงจัดหามา 

หนวยงานตองจัดใหเปน Training road map อยาง Engineer เนี่ย ถาตองการโต

ในสายงานของเรา ก็มีท้ังโทรคมนาคม สถาปตย กอสราง อะไรประมาณนั้นอะ

นะ” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 
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“ก็คือเราก็ตองหา GAP ของพนักงานวาขณะนี้พนักงานของเราขาดอะไร ขาด

สมรรถนะดานไหนบาง  เราใหหัวหนาเปนคนประเมิน เปนคนบอก พอหา 

GAP เสร็จเราก็มากําหนดเปน Community แลวก็ เอามา Develop ซ่ึงการ 

Develop ของเราเนี่ย มีหลายอยาง หนึ่งก็คือการ Training สองคือเรามีการ

พัฒนาผูบริหาร เราจะใชวิธีการ Seminar ท้ังศึกษาดูงานในประเทศ ตางประเทศ 

แลวก็เปนการศึกษากันแบบองคกรท่ีเปนแบบ Best  practice ประสบ

ความสําเร็จแลวเราก็มา Benchเปรียบเทียบแลวก็มาประยุกตใชกับงานธนาคาร  

เราไมไดกําหนดตายตัววาเราBench มากับใคร เพียงแตวาเราไปดูในแตละดาน 

ดานใดดานหนึ่ง เชนเราไปดูงานดาน CSR ดาน Banking ธุรกรรมการเงินตาง ๆ 

เราไมไดหมายความวาเราจะไปกําหนดเคาเปนแนวทางเพ่ือไปตามเคา แตเรา

Benchมาเพ่ือดูเคา เอาเคาสังเคราะหมาแลวก็มาประยุกตใชกับงานของเรา” 

(นนทวัฒน  สุขผล, ธนาคารออมสิน)  

“คือเรามี HR strategy ท่ีชัดเจน มี HRD strategy มี KM strategy ซ่ึง มันเปนแผน

ระยะยาวเชน ป 52-56 ชัดเจน ฉะนั้นเวลาเราImplement เนี่ย เราก็จะ Implement 

ตาม Strategic HR ท่ีเราวาง แตในขณะเดียวกัน Strategic HR  ก็คงตองเดิน

เพราะวา Strategic HR จะเปน Partner คูกับ Business plan อยูแลว” (นนทวัฒน  

สุขผล, ธนาคารออมสิน) 

“Line manager ในภูมิภาคมีสวนรวมมากขึ้น Lineกิจการสาขาเนี่ยจะเห็นชัด แลว

เราเขาถึงงาย แตในสวนกลางเนี่ย Line manager ยังมองวาเรื่องคนเปนเรื่องของ

ฝาย HR ถามวาเปอรเซ็นตทางภูมิภาคเนี่ย เช่ือมโยงไดนาจะ 70% แตใน

สวนกลางเนี่ย นาจะยังไมถึงครึ่งของการเช่ือมโยง” (นนทวัฒน  สุขผล, ธนาคาร

ออมสิน) 

 “ลักษณะของผม  ผมจะดูลูกนองทุกตนดวยเพ่ือพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพเคา  

ผมอยากไดลูกนองท่ีเกง เกงกวาผมยิ่งดี ผมจะไดทํางานไมเหนื่อยมาก สมัยผม

เปนผูอํานวยการฝายวิจัยพัฒนา R&D ตอนนั้นยังแทบไมมีใครเรียนปริญญาโท

วิศวะเลย  แตคนทางดาน R&D ตองตะเวนไปแกปญหาทางวิศวกรรมใหกับการ

ไฟฟาเขต การไฟฟาจังหวัดท่ัวประเทศ  แลวกวาจะแกปญหาใหเคาแตละ Case 

มันใชเวลานาน จะทํายังง้ัย  มันก็ตองกําหนดกลยุทธ  อันดับแรก ผมบอก

ลูกนองวาการท่ีเคามีปญหาทางดานวิศวกรรม แลวเคาแกไมไดแสดงวามันเกิน

กําลังความสามารถเคา  เคาก็ขอมาท่ีเรา โดยเคาคาดวาเราจะมีประสบการณ
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ความรูมากกวาเคา  เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะมีความรูประสบการณมากกวาเคา  

เราก็ตองพัฒนาตัวเองใหมีประสบการณและความรูมากกวาเคา” (ประหยัด  

เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“ถาผมเปนหัวหนาคุณผมส่ังคุณวาคุณไปศึกษาเรื่องนี้หนอยนะ คุณไปเปด 

Internet ดู ไปอานบทความดู  คุณก็ไปเรียนรูเองไดหรือผมซ้ือ Software ใหมๆ

มาตัวหนึ่ง อาจจะมีการอธิบายโดยคนขาย แตการเอาไปใชงานโดยละเอียดเรา

ตองศึกษาเอง ซ่ึงถาคุณมีศักยภาพสูงคุณก็จะศึกษาเองได ”  (ประหยัด  เครื่อง

ประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

 

จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยพบวาวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมรวมมือกันทํางาน และเนนใหบรรลุพันธกิจ 
เปนวัฒนธรรมท่ีมีผลตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยนั้นตั้งอยูบนพันธกิจขององคการ และมาจากรูปแบบการทํางานของพนักงานสวนใหญใน

องคการ เชนมีรูปแบบการทํางานท่ีมีพ่ีเล้ียงสอนงานพนักงานใหม ตั้งกลุมแกปญหารวมกัน 

แลกเปล่ียนความรูเรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนพนักงาน   
 

“โดยปกติแลวของทอท. Culture ของการทํางานเริ่มท่ีพ่ีดูแลนองอยูแลว หนึ่งตอ

สอง หนึ่งตอสามก็แลวแต เปน Automatic ท่ีเคา Set เปนระบบอยูแลว คือพอมี

นองใหมเขามา เคาก็จะสงไปตามกอง  ตามฝาย ฝายเคาก็จะมีทีมดูแล  เพราะ

จะตองประเมินเคา4 เดือน คือมีระบบ Closing  แตวาไมไดเปนทางการคือมี

ระบบพ่ีเล้ียงดูแลกันอยูแลว” (สายพิณ เสียงเจริญ,  บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน)) 

“ซ่ึงผมเช่ือวารัฐวิสาหกิจทุกรัฐเนี่ยก็เนนเรื่องของ Machanic organization คือ

โครงสรางท่ีมีเครื่องจักรอะเปน Bottom up เปน Top down ฉะนั้นการใชตรงนี้ 

เราจึงใชคณะทํางานเขามาชวย ก็จะชวยไดทําใหเกิด Organic เชนเชิญผูบริหาร

สายนั้นสาย IT สาย Marketing สาย Product มาเปน Committee มันก็จะทําให

มุมมองกวางขึ้น” (นนทวัฒน  สุขผล, ธนาคารออมสิน) 

“คุณตั้งเปน CoP ขึ้นมา ทุกคนทราบวาคุณคือผูเช่ียวชาญเรื่องนี้ ถามีอะไรขึ้นมา 

เคาก็โทรไปสอบถามท่ีคุณนัน้แหละ มันก็กลายเปนวาเปนสวนท่ีมีความรู แลวก็
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จะมีการถายทอดกัน” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด

(มหาชน)) 

 “อยางไรถึงจะใหเคารูเรื่อง Marketing เจรจาตอรองใหเปน การเขียนแผนตองเปน

ทักษะการบริการลูกคาตองได อยางเนี๊ยะ  ตรงนั้นตองขอประสบการณการจาก 

Line manager เราไดมีการประชุมหารือกับ Line manager หรือถา Line manager 

มอบหมายใครมาก็แลวแตอะนะท่ีรูวาแตละคนท่ีตองเติบโตไปตองรูอะไรม่ัง มี

การประชุมพูดคุยกัน มันคงไมสามารถไปเอาสูตรสําเร็จจากหนังสือเลมใดเลม

หนึ่งภายนอกมามันทําไมได  มันตองมาคิดเอง อยางของเราเราคิดเองวาอาจจะ

กรอบวิธีการคิดทําอยางไรก็จางท่ีปรึกษาภายนอกมาเปนวิทยากรใหคําปรึกษา 

บอกวาวิธีการทําคุณตองวางแผนแบบนี้นะ ตองการทําหา Table แบบนี้ หา

ชองวางมาใสมาเติมเต็มเขาไป แตพอถึงเวลาท่ีเราจะตองทําเราไมสามารถท่ีจะ

นั่งคิดเองได เราตองถามเคา คนท่ีอยูในสายงาน TRM เราใชเวลาทําปกวา จึง

สามารถเปนสรุป TRM ขึ้นมา” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด(มหาชน)) 

“ท่ีนี่ ก ารกํ าหนดนโยบายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กํ าหนดโดย

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานเปนระดับ 11 ทุกสาย

งานกรรมการผูอํานวยการใหญเปนประธานคือ การกําหนดนโยบายจาก Top 

management ท่ีมาจากทุกสายงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ซ่ึงจะ

เปนรองผูวามี 2 ชุด ท่ีใหความเห็นชอบชุดท่ี 1 ระดับผูชวยกล่ันกรองกอน  แลว

จะสงไปท่ีคณะกรรมการพัฒนา โดยธรรมดาแลวจะมีการแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดใหญกับชุดเล็ก”  (สายพิณ เสียงเจริญ,  บริษัท 

ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) 

 

ประเด็นที่ 3  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นมีกิจกรรม

อยูหลากหลายกิจกรรมท้ังกิจกรรมการฝกอบรมในรูปแบบท่ีเปนทางการ ฝกอบรมในหองเรียน 

หรือการฝกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีรุนพ่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงสอนงาน หรือกิจกรรมการ

พัฒนาท่ีพนักงานสนใจดวยตนเอง ซ่ึงหนวยงานจะจัดเตรียมทรัพยากรท่ีอํานวยความสะดวกตอการ



 

263 

เรียนรูพัฒนาตามความตองการของหนวยงาน และตามความตองการของพนักงาน เชนระบบ

คอมพิวเตอร ทุนการศึกษา หองสมุด ศูนยการเรียนรู เปนตน หรือองคการจะจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ืออํานวยสําหรับการเรียนรูพัฒนา ทําใหพนักงานมีการจับกลุม ตั้งกลุมเรียนรูรวมกัน เกิดการ

แลกเปล่ียนประสบการณระหวางพนักงาน เพ่ือท่ีพนักงานจะไดนําความรูทักษะท่ีไดมาปฏิบัติงาน

จริง 

“E-learning ตอนนี้อยูในระหวางดําเนินการกับท่ีปรึกษา  ซ่ึงท่ีปรึกษาไดวางระบบ

ใหเราเสร็จแลว โดยท่ีเราเปนคนใหขอมูลในการท่ีจะทําการวางระบบ e-leaning ท่ี

เหมาะสมกับทอท. โดยใช Model ของACI เปนหลักคือ Airport Consist 

International  เปนหลักในการจัด Course แลวเปนเลขาในการทําเรื่อง E-learning 

รวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนนี้ทํา Course line เสร็จแลว ทํา Content 

เสร็จแลวอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของ Content คาดวาในป 53 พวก 

Hardware ท้ังหมดจะเสร็จแลวก็ใหพนักงานเขาใชไดเลย” ( สายพิณ เสียงเจริญ, 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) 

“เรามี English Club สําหรับพนักงานท่ีตองการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีชวงท่ี

สุวรรณภูมิเปด มีสมาชิกใน Club เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ” (สายพิณ เสียงเจริญ, บริษัท ทา

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) 

“เราเคยมีเหมือนกันนะ CoP มีมาเม่ือประมาณ 2 ปท่ีแลว นํามาทําเรื่องของ KM 

เปนการเอาคนแตละสายงานมารวมประชุมกันเชน ฝายสถานท่ี ฝายวิทยากร ทุก

ฝายมี Web site KM ทุกสายงาน และมีรางวัลใหแตละกลุมไปเท่ียวตางจังหวัด 

สัมมนาตางจังหวัด ถากลุมไหนมีผลงานดี เรามี E-learning ท้ังหมดดวยกัน 4 

หลักสูตร มีการจัดฝกอบรมสําหรับผูท่ีจะเปนผูบริหารวาตองผานหลักสูตรท่ีเรา

กําหนดไวกอน” (ญาณี  ธีรธร, การประปานครหลวง) 

“ก็คือมี E- Learning ตอนนี้สราง KM (Knowledge management) ก็คือการจัดการ

ความรู  แลวก็ทํา Knowledge sharing club เปดมาประมาณเกือบ 2 แลว ก็มีคนเขา

มาใชบริการพนักงานหมื่นคนแตประมาณเขามาความถ่ีเนี่ย 9 แสนกวาครั้งท่ีเขา

มาใชบริการ เปนคลับออนไลน ก็มีคลับสินเช่ือ คลับ HR แตละคลับจะมีกูรูประจํา

ท่ีเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ สวนใหญเปนคลับแบบถามตอบ สวนใหญท่ีเวิรคท่ีสุดก็

คือคลับ HR เพราะมันเปนเรื่อง Benefit ของพนักงาน เคาก็จะมาคุยแลวก็

กลายเปน Learning organization คําถามคําเดียวท่ีคนท้ังองคกรอยากจะรู ก็มีการ

แลกเปล่ียนเชน การแตงตั้งโยกยาย เรื่องทุนการศึกษา เรื่องสวัสดิการ เรื่องบริการ
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ทางการแพทยอะไรตาง ๆ เนี่ย มันก็ทําใหคนสนใจ หรือเรื่องตําแหนง ความสนใจ

มากกวา ความใฝรูของเคามากกวาเคาก็เขามา เราไมไดทําถึงขั้นมี Reward แตป

หนาเราจะสราง Reward แนนอนเพราะวาเราตองการ Motivate คนใหเขามาใช

มากกวานี้” (นนทวัฒน  สุขผล, ธนาคารออมสิน)       

“ปหนาท่ีวางแผนไวก็คือเราจะเอา Competency ท้ังหมดเนี่ยมาทําเปนหลักสูตร 

ซ่ึงหลักสูตรเนี่ยมีท่ีเปนหลักสูตรเฉพาะตําแหนง  แลวก็หลักสูตรท่ีคนทุกคน

สามารถเขามาเรียนรูไดเปนลักษณะของ Web เลย ใหคนมาเรียนรูไดดวยตัวเอง 

แลวเราจะเอาตัวนี้โยงเขากับ Transcript  อะ เหมือนกับมี Report transcript  เราจะ

มีรหัสพนักงาน แลวพอเรียนปุบ เราก็รูแลววาคนนี้สนใจสุดทายมันจะจบ พอจบ

ปุบเราก็มีใบ Cert ให มันก็จะไปเช่ือมโยงกับ HIS ( Human Resource Information 

System) ของธนาคารเสร็จแลวเวลาจะโปรโมทตําแหนงในอนาคตเนี่ย Candidate 

จะเอามา Compare แลวก็จะรูเลยวาคนเนี้ย” (นนทวัฒน  สุขผล, ธนาคารออมสิน)  

“ในอนาคต Training เนี่ยจะลดลง แตในขณะเดียวกัน การจัดการความรูเนี่ยจะเขา

มาทดแทนมากขึ้น เปนลักษณะของ Self-learning มากขึ้น ตัวการเรียนรูผานส่ือ

ตางๆ เนี่ยจะมากขึ้น KM ของเราเนี่ย นอกจากเรามี Learning center ตรงนี้ เราก็ยัง

มี Wall street เราเอา Wall street เขามาตั้งท่ีนี่ เราก็จะใหพนักงานของเราเรียน เรา

มีหอง Sound lab หองปฏิบัติการทางภาษา ท่ีจะสงเสริมใหพนักงานใหมีความรู

ดานภาษาอังกฤษสูงขึ้น อันนี้ก็ถือวาเราตรงนี้เรามีการจัด อยาง Wall street กับ 

Sound labก็จะมีอาจารยเขามาแลวก็เปดคลับ” (นนทวัฒน  สุขผล,ธนาคารออมสิน) 

“Training เนี่ยถาพูดถึงหลักของการบริหารการจัดการ Training เนี่ยมันไดมาแลว

มันหายไป หมายถึงวา คุณเทรนเสร็จ พอไดมาปุบ เดี๋ยวคุณก็ลืม แตถาเราเอา KM 

ซ่ึงมันรวม Self-learning ท้ังหมดเลยตรงนี้ก็ความรูมันไมหายไป เราจะเปนคน

จัดเก็บรวมไวให เชนคลิปวีดีโอ คลิปตาง ๆ คลิปผูบริหาร ผูเกษียณอายุไปแลว 

หรือท่ีมาท่ีไปของ Product ท่ีมันเริ่มกอกําเนิดเม่ือ 20 ปท่ีแลว เนี่ย เรารวบรวมแลว

จัดเก็บไวให มันจะยังคงอยู  ฉะนั้นตรงนี้ แมกระท่ังตัว E-learning  ท่ีพูดคุย เรียน

กัน ทุกคนเรียนกัน 100 คน เราจะมีหองมาแชรกัน สําหรับคนท่ีเรียนคอรสเนี๊ย 

ฉะนั้นส่ิงท่ีแชรกัน แลกเปล่ียนกัน มันอยูมันไมไดหายไปไหน มันยั่งยืน เม่ือถึง

เวลาแลวเนี่ย พนักงานกลับมาเนี่ย ความรูมันก็ยังอยูตรงนี้แหละ มันสามารถเรียน

ตอยอดกนัไดตลอดเวลา ฉะนั้นตรงนี้จึงเปนท่ีมาวา ทิศทางของการฝกอบรมคน 
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เราจะฝกเฉพาะหลักสูตรท่ีเนน KSA สําหรับพนักงาน” (นนทวัฒน  สุขผล, 

ธนาคารออมสิน) 

“ตอนนี้เรามีเจาะ Rotation วา เม่ือพนักงานสินเช่ือ ยายมาเปน Teller พนักงาน 2 

ตําแหนงนี้เนี่ยจะมี Functional community ของตัวเอง สมมุติสินเช่ือตองรู 20 เรื่อง 

ในขณะท่ี Teller ตองรู 20 เรื่องเหมือนกัน ฉะนั้นใน 20 เรื่องของ Teller กับ 

สินเช่ือเนี่ย บางอยางมันเหมือนกัน ฉะนั้นเม่ือคุณยายขามมา เราจะรูเลยวา Gap

ของคุณขาดอะไร เราก็ตองมาเติมเต็ม ขึ้นอยูกับวาตัว Functional competency 20 

เรื่องนั่นเรากําหนดวิธีการไววาอยางไร เชนหลักสูตรนี้ตอง E-learning หลักสูตรนี้ 

In class หลักสูตรนี้ใช Manual หลักสูตรนี้สอนงานโดยพ่ีเล้ียง” (นนทวัฒน  สุข

ผล, ธนาคารออมสิน) 

“ท่ีนี่ มีทุนการศึกษาท้ังโท ท้ังเอก  ในประเทศและตางประเทศ เรายังไมได 

Compare  มีเรื่องการใหทุนการศึกษา Scholarship ท่ีเราใหไปเนี่ย เราใหทุนใน

สาขาท่ีธนาคารขาดแคลน สวนใหญคือทางดาน Finance m-banking เกีย่วกับเรื่อง 

Investment ตอนนี้เราไดเยอะแลว อยางปนี้เนี่ย ให 150 ทุน แลวพนักงานก็สนใจ

เยอะ ซ่ึงใน 4-5 ปท่ีผานมาเนี่ย เราใหหลายรอยทุน แลวพนักงานก็ไปจบมา  แลวก็

จะมี thesis ท่ีพนักงานทํา แลวตอนนี้ก็ใหทุนบุคคลภายนอกดวย ไปเรียน

ตางประเทศดวยปริญญาโท ปนึงก็ 3-4 ทุน จบแลวก็มาทํางานท่ีนี่”  (นนทวัฒน  

สุขผล, ธนาคารออมสิน) 

“เราตั้งเปน Expert team เรื่อง KM อะนะ เรื่อง KM เราใหผูท่ีเชียวชาญในสาขานั้น 

ๆ อะ  ใหคุณสงขอมูลเขามาท่ีเราวาคุณเช่ียวชาญเรื่ องอะไร แลวก็จากทุก

หนวยงาน เรียกวาทุกฝาย ทุกสวนก็ได สงรายช่ือเขามาวาในฝายชุมสายโทรศัพท

เนี่ยนะ มีคนซัก 4 5 คนเนี่ยนะท่ีสามารถใหความรู ถายทอดใหกับนอง ๆ ได หรือ

ถามีนองใหมเขามา เคาคนนี้แหละคือคนท่ีโคชชิ่ง เปนพ่ีเล้ียง เคาจะเปน Expert 

team พอถึงเวลาท่ีเราจะอบรม เราก็ติดตอไปตาม Expert team ของเราไดผลนะ 

Expert team อยางเชนวาถามีใครซักคนอยากจะเรียนรู อยางเชนบริษัทวิทยุการบิน

เขามาติดตอท่ีเราอะนะ เคาอยากรูระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ เราก็

ตองไป Find out มาจากตรงนี่ Expert team  ดีกวาเยอะ On the job training มันดี

กวาอยูแลว ถาคุณไปเรียนตามมหาวิทยาลัยมันก็ไดอีกแบบหนึ่ง อาจารยท่ี

มหาวิทยาลัยสวนมากยังตองมาถามเราเลย ถามวาเราทําอะไรอยู เช่ียวชาญเรื่อง
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อะไร อาจารยจะเอาทฤษฎีมาจับท่ีเรา แลวก็ใหเกรดแตของเรานี่ทักษะของจริง” 

(สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“คุณตั้งเปน CoP ขึ้นมา ทุกคนทราบวาคุณคือผูเช่ียวชาญเรื่องนี้ ถามีอะไรขึ้นมา 

เคาก็โทรไปสอบถามท่ีคุณนั้นแหละ มันก็กลายเปนวาเปนสวนท่ีมีความรู แลวก็

จะมีการถายทอดกัน KM ไดผลเยอะ เราก็ตั้งรางวัลขึ้นมาวาอยางส้ินปเรามีรางวัล 

Good CoP, Best practice”  (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“ผลการฝกอบรม การศึกษาท่ีคุณไปเรียนรูมาเอามาใชไดรึเปลา หรืออาจจะไปถูก

หลอหลอมกลอมเกลาโดยสถาบันภายนอกจนเพ้ียนไปแลว ซ่ึงไมสามารถท่ีจะ

สงผลได ตวั Train มันเห็นชัดเจน คุณมาอบรม 5 วัน 10 วัน คุณกลับไปพฤติกรรม

คุณเปล่ียน คุณไมเปนคุณก็เปน บางทีเราไมสามารถจัดคอรสฝกอบรมใหกับคุณ

ไดเชนมีแค 3 คนในองคกรอยางเนี๊ยะ เราจัดหองก็ไมได คุณก็ตองไปหาวิธีการเอา

เองเชนวา คุณไปเรียนรูทางวิธีการ E-learning” (สมหมาย จตุทอง, บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)) 

“เราก็ตองพัฒนาตัวเองใหมีประสบการณและความรูมากกวาเคาก็มี 2 วิธี วิธีท่ี 1  

คุณก็ไปเรียนมาในระบบปริญญาโท ปริญญาเอกก็ตาม  วิธีท่ี 2 คุณตองไปศึกษา

หาความรูดวยตัวเอง คุณจะไปสัมมนาคุณจะไปอาน Paper คุณจะไปพูดคุยกับ

ผูเช่ียวชาญท่ีไหน หรือคุณจะไปหาประสบการณจากการไปตรวจเย่ียมโรงงานไป

วิเคราะหรวมกันอะไรก็แลวแตเพ่ือจะทําใหคุณมีความรูประสบการณมากขึ้น” 

(ประหยัด  เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“องคกรจะหาในส่ิงท่ีคุณอาจจะไปหาเองไมได เนื่องจากวาตองการ Expert ท่ี

เฉพาะทาง  ทางองคกรจะจัดหาผู เ ช่ียวชาญไมวาจะเปนในประเทศหรือ

ตางประเทศมาสอนคุณ หรืออาจจะสงคุณไปดูงานในเทคโนโลยีนั้นๆ ซ่ึงมันไมมี

ในเมืองไทย  อยางง้ีเปนตน” (ประหยัด  เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวนภูมิภาค) 

“ผมจะรูวาเคามีความรูประสบการณมากกวาคนจบปริญญาโท  ผมก็ถามวาทํา

ไหมคุณมีความรูมากอยางนี้  เคาบอกวาเกือบทุกคืนถาเคาไมติดงานอะไร เคา

จะตองเอาไอนูนมาอานไอนี้มาอาน  แมกระท่ังแค็ตตาล็อคของผลิตภัณฑท่ีออกมา

ใหม ๆ ในทองตลาดทุกยี่หอ  เคาจะตองเอามาดูวามันมีคุณสมบัติดีขึ้นกวาของเดิม

อยางไร แลวเคาจะไมลังเลเวลาลูกคามีปญหาจะไปเย่ียม เคาทําเปนหนังสือหรือ

คูมือการแกปญหาคุณภาพไฟฟา” (ประหยัด  เครื่องประดิษฐ, การไฟฟาสวน

ภูมิภาค) 



 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

กรณีศึกษากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการรัฐวิสาหกิจ 
 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กลยุทธที่ 1 สรางสรรคกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลใหเปนเลิศ  (Achieve 

operational excellence) โดยกําหนดวัตถุประสงคของกลยุทธคือ สรางระบบการคัดสรรบุคลากร  

ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเยี่ยม (Best practice) ปรับการจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และศักยภาพ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานใหเช่ือมโยงกับผลตอบแทน และพัฒนา

แนวทางในการดูแลสุขภาพของพนักงานเชิงรุก พรอมท้ังพัฒนาระบบการส่ือสารสัมพันธ และ

แรงงานสัมพันธ 

กลยุทธที่ 2  สรางความสัมพันธอันดีและความเปนหุนสวนกับทุกหนวยงาน (Develop 

business unit partnership)โดยกําหนดวัตถุประสงคของกลยุทธ คือ เขาใจความตองการของสายงาน

อ่ืนชัดเจน 

กลยุทธที่ 3  จัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกับทุกหนวยงานเพื่อขับเคล่ือนกลยุทธให

สําเร็จ (Provide strategic supports to business) โดยกําหนดวัตถุประสงคของกลยุทธคือ จัดระบบ

การประเมินความพรอมของบุคลากรเพ่ือการพัฒนา เพ่ือสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุน

กลยุทธขององคการ และหนวยงานตาง ๆ และสรางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ

ของหนวยงาน เปนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัยและนวัตกรรม  พรอม

ท้ังขยายผลสูภาคปฏิบัติ เพ่ือเปนการใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรมนุษยใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไดกําหนดแผนงาน / โครงการ ท่ีสอดคลองกับ

กลยุทธระดับสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ท้ัง 3 กลยุทธไวรวมท้ังส้ิน 22 แผนงานและ

โครงการ  ซ่ึงทําใหม่ันใจไดวา กฟภ. จะมีความสําเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการดานบุคคลได

เปนอยางด ี(การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2552) 
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บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท.ซ่ึง 

ทอท. ใหความสําคัญกับวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคการ  ท่ีจะขับเคล่ือนใหองคการ

ประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย  ทอท. จึงใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรไดรับการพัฒนา เรียนรู ฝกฝนในทุก ๆ ดาน  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพพนักงานใหสามารถ

ปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานสากล และเปนมืออาชีพท้ังนี้ในป 2551 ทอท. ไดมุงดําเนินการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยโดยการจัดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม และการสนับสนุนทุนศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคลองกับกลยุทธของ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. และเปาหมายธุรกิจของ ทอท. โดยมีผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญ  ดังนี ้

หลักสูตรหลักทาอากาศยานเสริมสรางความรูทาอากาศยานใหกับบุคลากร รวมท้ังส้ิน 

จํานวน 482 คน  คือ  หลักสูตรการปฏิบัติการทาอากาศยาน และหลักสูตรการจัดการทาอากาศยาน

ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 

หลักสูตรความรูความชํานาญในสายอาชีพ เสริมสรางความรูความชํานาญในสายอาชีพ

ใหกับบุคล รวมท้ังส้ินจํานวน 3,231 คน เชน หลักสูตร Safety Management System นิรภัยทา

อากาศยาน ความรูดานการบินสําหรับผูทํางานดานการบิน และ Aerodrome Apron เปนตน 

หลักสูตรความรูท่ัวไปเสริมสรางความรูท่ัวไปใหกับบุคลากร รวมทั้งส้ิน  จํานวน 7,776 

คน  เชนการอบรมภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และ ญี่ปุน  เปนตน บรรยาย

พิเศษ ไดแก ภาวะโลกรอน ผลกระทบของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพฉบับใหม สราง

สุขในงาน  สรางสีสันใหกับชีวิต และสรางพรุงนี้จากวันนี้  เปนตน 

นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. ใหมีศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคคล ทอท. 

ประจําปแลว  ทอท. ยังมุงใหความรูดานการดับเพลิงและกูภัยหนวยงานภายในทาอากาศยาน และ

ชุมชนรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยเนนใหชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการดับเพลิงและกูภัยทา

อากาศยาน  สามารถชวยเหลือตนเองเบ้ืองตนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในหรือบริเวณโดยรอบ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยวิทยากรเปนผูเช่ียวชาญดานการดับเพลิงและกูภัย  จากฝายดับเพลิง

และกูภัยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตน  หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและหนี้ไฟจากสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยเปดใหบริการ 

จํานวน 3 หลักสูตร หลักสูตรฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หลักสูตรฝกซอมดับเพลิงและหนี้ไฟ และ

หลักสูตรฝกอบรมทบทวนการดับเพลิงสําหรับลูกเรือสําหรับในปงบประมาณ 2551 ทอท. ไดมีการ

จัดวิทยากรดานการดับเพลิงและกูภัยไปใหบริการกับหนวยงานภายนอกหลายแหง  อาทิ  ฝายชาง 
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และฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  สายการบินบางกอก แอรเวย  สายการบิน

แอร เอเซีย  บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด  และ บริษัทผลิตไฟฟาและน้ํามัน จํากัด  

เปนตน นับไดวา การพัฒนาบุคลากรของ ทอท.ในปจจุบันนี้  ไมเพียงมุงพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ทอท. เทานั้น  แตยังเปนเคร่ืองมือในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูท่ีเกี่ยวของและชุมชนโดยรอบ

ทาอากาศยาน  ผานการใหความรูและการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  และสามารถพัฒนาเพ่ือ

เปนอีกชองทางหนึ่งในการสรางรายไดท่ีไมเกี่ยวกับกิจการบินใหกับองคการไดอีกดวย (บริษัท    

ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2551) 

 

การประปานครหลวง  

การประปานครหลวงไดมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใชแนวทางแผน

ยุทธศาสตรดานกําลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2548-2550) เปนแผนแมบทในการ

กําหนดทิศทางดําเนินงาน  ซ่ึงในแผนดังกลาวมีแผนงานยอย จํานวน 6 แผนงาน ท่ีกําหนดขอบเขต

และแนวทางท่ีจะตองปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการประปานคร

หลวงโดยสรุปดังนี้ 

แผนกําลังคนกําหนดแนวทางในดานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ  โดยมุงเนนการ

ควบคุมคาใชจายดานบุคลากรเทียบกับจํานวนผูใชน้ําในอัตรา 1:400 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เนนการวางระบบบริหารจัดการใหสามารถวัดผลเชิง

ปฏิบัติได  โดยนําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Performance Based Management: PBM) 

และระบบการบริหารโดยใชความสามารถเปนฐาน (Competency Based Management: CBM) มา

ใช  รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนใหเหมาะสมดวย 

แผนกพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMIS) เปนการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลในระบบ SAP-HR ใหสามารถเช่ือมโยงระบบตาง ๆ และนํามาใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนการพัฒนาสายอาชีพเปนการสรางระบบเสนทางความกาวหนาใหแกพนักงาน รวมทั้ง

การทําแผนทดแทนตําแหนงงานในตําแหนงงานหลักและพัฒนางานท่ีมีศักยภาพ (Talent Pool)   

เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับอัตรากําลังหลักท่ีจะขาดแคลน  และเปนการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกพนักงานโดยรวม 

แผนกการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนํา เพ่ือสรางกระบวนการขยายวิสัยทัศน พฤติกรรมและ

ทักษะพนักงานใหสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและพัฒนาองคการใหสอดคลองกับสถานการณท้ัง

ภายในและภายนอก  รวมทั้งจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แผนการบริหารการเปล่ียนแปลง  มุงเนนการปรบัปรุงกระบวนงาน  การสรางสรรคส่ิงใหม  

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช  การใชแนวคิดระบบบริหารจัดการใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  รวมถึงการปรับเปล่ียนคานิยม  ทัษนคติและวัฒนธรรมองคการของการประปานครหลวง

ใหสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา 

ในระยะท่ีผานมาการประปานครหลวงไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนงานดังกลาวอยางตอเนื่อง  ท้ังในดานโครงสราง 

อัตรากําลัง ระบบงานตาง ๆ  รวมทั้งการกําหนดผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน  

โดยมุงหวังท่ีจะใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดีรองรับการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ 

แผนงานบางแผนงานอาจตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับพนักงาน และเกิดอุปสรรคในการ

ดําเนินงานบาง  อยางไรก็ตาม เปนท่ีหวังวาในชวงปลายของแผนยุทธศาสตรการบริหารการประปา

นครหลวง ฉบับท่ี 1  การประปานครหลวงจะสามารถจดัวางระบบงานบุคคลท้ัง 6 แผนงานดังกลาว

อยางเปนรูปธรรมไดในระดับหนึ่ง  อันจะเปนประโยชนตอพนักงานและการประปานครหลวงใน

ระยะตอไปได 

แผนการสืบทอดตําแหนงและการพัฒนาผูบริหารการประปานครหลวงไดใหความสําคัญ

ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการ

เปล่ียนแปลงขององคการ  ดังนั้นในสวนของยุทธศาสตรดานกําลังคนและการบริหารทรัพยากร

บุคคล  ตามยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง นอกจากจะเกี่ยวของกับการวางแผนดาน

กําลังคนแลว  ยังเกี่ยวของกับแผนการสืบทอดตําแหนงหรือแผนทดแทนตําแหนงงาน (Succession 

planning)  แผนการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนํา  และแผนการบริหารการเปล่ียนแปลงอีกดวย ซ่ึง

แผนการสอบทอดตําแหนงเปนกระบวนการในการจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะดํารง

ตําแหนงท่ีวางลง  หรือตําแหนงงานใหม ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธขององคการ  โดย

มุงเนนตําแหนงงานระดับบริหาร (Management level)  หรือตําแหนงงานหลัก (Key position) ท่ี

สงผลตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง  เพ่ือใหม่ันใจวาตําแหนงงานท่ีสําคัญ ๆ ในองคการจะมีผูท่ีมี

ความรูความสามารถสืบทอดตําแหนง   โดยในสวนของพนักงานจะเปนการเพ่ิมโอกาส

ความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง(High performance)และ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High potential)  ซ่ึงจะชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของ

พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาผูบริหาร การประปานครหลวงไดมีการเตรียมความพรอมของบุคลากร

ตามแนวทางการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาพนักงานตามแนวยุทธศาสตรการบริหารขององคการ โดย

กําหนดหลักสูตรหลัก เพ่ือเตรียมความพรอมในการเล่ือนตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับพนักงาน
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ทุกระดับตําแหนง ทุกกลุมงาน  โดยหลักสูตรสําหรับผูบริหารแบงออกเปน หลักสูตรการพัฒนา

ผูบริหารระดับสูง (ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา) หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง 

(ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา) หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับตน (หัวหนาสวนหรอืเทียบเทา)

ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารไดแลกเปล่ียนประสบการณและพัฒนาความรู ทักษะ 

วิสัยทัศนในการบริหารงานในทุก ๆ ดาน ตามแนวทางยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง  

สามารถวางนโยบาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานของการประปานครหลวงไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีหลักสูตรเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  เพ่ือสรางทักษะ

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  รวมท้ังการสงพนักงานไปศึกษาฝกอบรมหลักสูตรท่ี

หนวยงานภายนอกจัดขึ้น 

การประปานครหลวงไดจัดใหมี Talent pool ในองคการ  ซ่ึงหมายถึงการวางแผนพัฒนา

ความรูความสามารถใหพนักงานท่ีมีศักยภาพและโดดเดน (Talent and outstanding)  เพ่ือเตรียม

ความพรอมใหพนักงานในการเล่ือนตําแหนงและกาวสูการเปนผูนําองคการในอนาคตอยางตอเนื่อง

และทันเวลา  โดยในป 2549 ไดใหหนวยงานตาง ๆ คัดเลือกพนักงานระดับ 6 และระดับ 7 ท่ีดํารง

ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป  ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถโดดเดนเหนือผูอ่ืนอยางชัดเจน  

นําเสนอรองผูวาการ (บริหาร) พิจารณากล่ันกรองและจัดสงพนักงานเขารับการศึกษาในหลักสูตรท่ี

จัดโดยสถาบันภายนอกท่ีมีช่ือเสียง และมีการพัฒนาผูบริหาร หรือ พนักงาน  โดยวิธีการสับเปล่ียน

หมุนเวียนงาน (Job rotation)  เพ่ือใหพนักงานมีทักษะความรูความสามารถท่ีหลากหลาย (Multi 

skills) มากขึ้น  ซ่ึงมีท้ังการโอนยายภายในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานกัน  ท้ังนี้ การ

ดําเนินการดังกลาวจะทําใหการประปานครหลวงม่ันใจไดวาจะสามารถสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม

มาดํารงตําแหนงงานท่ีวางลง หรือตําแหนงงานใหมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (การประปานคร

หลวง, 2549) 

 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

การกีฬาแหงประเทศไทย(กกท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากร

บุคคล  จึงไดปรับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปของการกีฬาแหงประเทศไทย  ใหดําเนินแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ดังนี ้

1.  การจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ป (พ.ศ.2551 - 2554) เพ่ือใชในการ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานท้ังใน
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ระยะส้ันและระยะยาว  และสามารถแขงขันไดภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณและ

มาตรฐานสากล  ซ่ึงแผนดังกลาวไดดําเนินการจัดจางบริษัทท่ีปรึกษา 

2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  เชน  การดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลัง

และโครงสรางของฝายและกองใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน (Job description) 

3. การเสริมสรางใหพนักงานถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวัฒนธรรมในการกํากับดูแลท่ี

ดี  เชน จดัการอบรมผูบริหารและพนักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในหัวขอ “ธรรมาภิบาล” และ

การปฐมนิเทศพนักงานใหมใหมีหัวขอจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน  เพ่ือสรางความ

เขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

4. การใหความสําคัญในดานการดูแลสวัสดิภาพในการทํางานตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ .ศ .  2543  และประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  เรื่อง 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยการกีฬาแหง

ประเทศไทยไดดําเนินการจัดทํากิจกรรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน  เพ่ือปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยเนื่องจากการ

ทํางาน  และนอกจากนี้การกีฬาแหงประเทศไทยยังจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป  การทบทวน

และปรับปรุงเงินชวยเหลือบุตร ใหคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร และสวัสดิการเงินกู  เปนตน 

5. โครงการสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับไดเพ่ิมพูนความรูและวิทยาการใหม ๆ  โดยจัด

ฝกอบรมภายในการกีฬาแหงประเทศไทย  จํานวน 3 หลักสูตร  1) หลักสูตรธรรมภิบาล  2)

หลักสูตรนักบริหารระดับตน  3) หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง และมีการอบรมภายนอกการกีฬา

แหงประเทศไทยจํานวน 3 หลักสูตร  1) หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  2) 

หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และ 3) หลักสูตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ

พนักงาน กกท. ระดับ 1-3 และผูชวยปฏิบัติงานโครงการฯ และยังมีการจัดสงพนักงาน กกท. ไป

อบรมรวมกับพนักงานอ่ืน  โดยหลักสูตรดังกลาวใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของผู

เขารับการอบรม  เชน  หลักสูตรศิลปะการพัฒนาหัวหนางาน หลักสูตรมนุษยสัมพันธและจิตวิทยา

ในการทํางาน หลักสูตรกลยุทธและเทคนิคการตัดสินใจและแกปญหาของนักบริหารและหลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2550) 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห   

ธนาคารอาคารสงเคราะห ใหการสนับสนุนบุคลากรทุกระดับไดเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง โดยจัดฝกอบรมภายในธนาคาร (In house training) จํานวน 10 หลักสูตรรวม 31 รุน

โดยแบงตามความสามารถ 3 ดาน คือดานความสามารถหลัก (Core competency) ความสามารถ
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เกี่ยวกับการจัดการ  (Managerial competencies)และความสามารถในงาน  (Functional 

competencies)  และจัดสงบุคากรทุกระดับเขารวมอบรม/ สัมมนากับสถาบันภายนอกท้ังในประเทศ

และตางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญดานการพัฒนาบุคลากร  นอกจากนี้ยังจัดใหมีโครงการสงเสริม

ใหพนักงานศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  อาทิ 

จัดโครงการ E-learning  เรียนรูทางไกลดวยตนเอง (Self learning)  สําหรับผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับของธนาคาร  ใชเปนทางเลือกเพ่ือการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูแกตนเองเพิ่มขึ้น

อีกชองทางหนึ่ง 

จัดทํา Website ของฝายบริหารและพัฒนาองคการ และฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใช

เปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ  เชน  ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) ของฝาย / 

สํานัก  ระบบการเรียนรูผานส่ือออนไลน (E-learning) สิทธิประโยชนตาง ๆ ของพนักงาน  เปนตน  

การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานของแตละฝาย/ สํานัก พรอมเผยแพรในระบบ Intranet  เพ่ือเปด

โอกาสใหพนักงานไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ

ปรับปรุงคุณภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ตอไป (ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2550) 

 

โรงงานยาสูบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงงานยาสูบตะหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา

บุคลากร  เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินงานสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี

กําหนด  โดยไดกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานขององคการ

ทุกกลุมภารกิจ  สําหรับการพัฒนาเพ่ือสนองยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานอํานวยการไดดําเนินการ  

โดยเพ่ิมพูนความรูดานธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในการบริหารความเส่ียง  

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  เปนตน  ในดานของการสนองยุทธศาสตรกลุมภารกจิดานใบยา

ไดกําหนดจัดอบรมและพัฒนาทักษะการเพาะปลูกและผลิตยาสูบในระบบเกษตรอินทรีย  การปรับ

ระดับคุณภาพใบยาเกษตรธรรมชาติ  โดยการใชกลุมจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน  การสนอง

ยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานการผลิต  โดยไดจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในเรื่องการ

ควบคุมคุณภาพ  ทักษะดานการจัดการพลังงานการบํารุงรักษาทวีผลเชิงปองกันความปลอดภัยใน

การทํางาน เปนตน  สวนในการพัฒนาเพื่อสนองยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานการตลาดไดจัดให

ความรูดานธุรกิจการตลาดสมัยใหม Business unit ใหแกบุคลากรและผูบริหารท่ีเกี่ยวของ 
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การปรับตัวเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขัน  โรงงานยาสูบไดเตรียมความพรอมของบุคลากร  โดยดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  กําหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทุกสายอาชีพ  นอกจากนี้ยังสงเสริมบุคลากรทุก

ระดับใหเขารวมการอบรมและศึกษาดูงานในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ซ่ึงดําเนินการโดยสวนงานราชการและเอกชนตามความจําเปนขององคการ  ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ทักษะ ประสบการณ  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งได

ริเริ่มการเผยแพรขาวสารความรูดานฝกอบรมภายในองคการ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

ความรู  ซ่ึงเปนปจจัยผลักดันไปสูการเปล่ียนแปลงใหเปนองคการแหงการเรียนรู  มีความ

เจริญกาวหนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานขององคการ ใน

ปงบประมาณ 2549  โรงงานยาสูบไดจัดอบรม / ศึกษาดูงานท้ังในระดับบริหารและปฏิบัติ ดังนี ้

การอบรมภายในองคการจัดอบรมท้ังส้ิน 114 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมท้ังส้ิน 6,583 

คน เชน การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร  เพ่ือสรางความเปนเลิศในการดําเนินงาน  การบริหาร

จัดการดานโลจิสติกส และซัพพลายเชน  เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ ระบบควบคุมภายใน

ของโรงงานยาสูบ  ภาพรวมสมรรถนะ EVA  แนวคิดและระบบการบริหาร  การทํางานเชิงรุกสู

ความเปนเลิศ  การความคุมคุณภาพ  การวางระบบงบประมาณและระบบบัญชี  การปรับระดับ

คุณภาพใบยา  ภาษาตางประเทศ  ดานการแพทยและพยาบาล  เปนตน 

การอบรมภายนอก  โรงงานยาสูบสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมสาขาท่ีเกี่ยวของท่ี

สวนราชการและเอกขนเปนผูดําเนินการ รวมทั้งส้ิน 282 หลักสูตร  มีผูเขารับการอบรมท้ังส้ิน 736 

คน  ไดแก  การวางแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน  มหกรรมคุรภาพภาครัฐวิสาหกิจ  การ

บริหารตนทุนเชิงกลยุทธ  การบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  การสราง

ประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมอุตสาหกรรมสัมพันธในรัฐวิสาหกิจและองคการเอกชนขนาด

ใหญ  การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือด  การพยาบาลเพ่ือปองกันการติดเช้ือและพัฒนาคุณภาพบริการในทศวรรษ

ใหม เปนตน (โรงงานยาสูบ, 2549) 
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