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บทที1่ 

บทน า 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์กรต้องมีการปรับตัว
ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการจะต้องเป็นองค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่น และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารองค์กร จะต้องมีความตื่นตัว เฉลียวฉลาดในการที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ได้ผล การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการบริหารองค์กร เพราะเป็น
ขั้นตอนที่ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งและเหมาะสมกับงาน ท าให้การ
ท างานมีคุณภาพผลงานที่ออกมาได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยัง
ช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการท างานให้อยู่กับองค์กร โดยมีการพัฒนาจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงาน มีการประเมินผลการท างาน วิเคราะห์การท างานเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลได้อย่าง
เหมาะสม (วิชัย โถสุวรรณจินดา.2549 ) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการที่
ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การ
สามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพื่อการทุ่มเทการท างานให้กับองค์การและสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 การเป็นผู้น าที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จ าเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
มีสติปัญญา มีความทะเยอทะยาน ความคิดริเริ่ม รู้จักการเข้าสังคม ท าให้มีการปรับเปลี่ยนตนเองและ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นที่จะต้องมีอิทธิพลที่
สามารถโน้มน้าวใจของผู้ตามหรือพนักงานให้สามารถยินยอมปฏิบัติตามค าสั่ง มีความยืดหยุ่นกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจในหมู่คณะ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์หรือวิธีใดก็ตามเพ่ือให้ได้มาถึงความส าเร็จก็เพียงพอแล้ว
ส าหรับการเป็นผู้น า
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ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ธนาคารจ าเป็นจะต้อง
แสวงหากลยุทธ์หรือรูปแบบการจูงใจพนักงาน เพ่ือท าให้พนักงานมีความพึงพอใจมีความสุข              
ใน การท างาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้พนักงานมีความรักองค์กร 
ผู้บริหารควรค านึงว่าการมีบุคคลากรที่ดีในองค์กรจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ถ้าผู้น ามีความเข้าใจในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลเป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยเป็นเครื่องจูงใจมาก ย่อมท าให้พนักงานในองค์กรเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากเช่นกัน (เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2547) กล่าวว่า การจูงใจบุคคลากร คือ 
การสนองความต้องการแก่บุคคลากร องค์กรต้องท าความเข้าใจในเรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล
ที่แตกต่างกัน การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานเปรียบเหมือนการรักษาด้านจิตใจให้มี
ก าลังสู้ต่อไป 

 ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อองค์กรคือ ภาวะผู้น าหากผู้น าวางตัวเป็นมิตร สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน มีความเห็นอกเห็นใจพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ และให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บรรยากาศในการท างานมีความสุข ซึ่งการที่ผู้น าเป็นที่ยอมรับของ
พนักงานด้วยความพอใจ จะท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ เพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กร ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามที่องค์กรได้วางมาตรฐานไว้ดังนั้นถ้าพนักงานมีการรับรู้ในภาวะผู้น าและมีความผูกพันต่อ
องค์กรย่อมจะท าให้พนักงานมีความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเลือก
ธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศไทยและเป็น
องค์กรชั้นน าที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางเสริมสร้างการพัฒนาองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความ
แข็งแกร่งและความส าเร็จขององค์กรต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้รูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 2.4 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

2.5 เพ่ือศึกษาการรับรู้รูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

  สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณม์ีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคาร 
กสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
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 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

  สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบัน 
ดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทยส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทยส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
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4. ขอบเขตการวจิัย 

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 

 กลุ่มที่ 1 การทดสอบการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

 กลุ่มที่ 2 การทดสอบการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

กลุ่มที่ 3 การทดสอบความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน 

ที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 4.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 

 ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 4,437 คน 
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น คือ ผู้อ านวยการฝ่าย ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน 

4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 งานวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการระหว่าง 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

การเก็บแบบสอบถามด าเนินการระหว่าง 1 มีนาคม พ.ศ.2560 – 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง สิ่งที่ผู้น าท าแล้ว
ประสบความส าเร็จ หรือท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ มากกว่าที่จะมุ่งอธิบายถึงการ
ใช้คุณลักษณะของผู้น าเพื่อให้เกิดความศรัทธาและการมีปฏิกิริยาจากผู้ตาม เพราะลักษณะส าคัญของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ (change 
oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหา และร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆในองค์กร 

1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง การที่ผู้น า 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างน่ายกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้น ามีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมสูง ไม่ใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและหมู่คณะ ผู้น าที่สามารถจูงใจพนักงานให้น าเอาวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ต้องการ โดยผู้น ามีการให้รางวัลแก่ความส าเร็จที่พนักงานได้
กระท า ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการเรียนรู้จากการท างานและได้รับความก้าวหน้า 
  

การรบัรู้รปูแบบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
(Transformational Leadership) 

 ความพงึพอใจในคณุลกัษณะงาน 
( job satisfaction) 

 

ผลการปฏบิตังิานที่เปน็เลิศ 
(Excellent Performance) 

1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(Idealized Influence) 
2.การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation) 
3.การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) 
4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

 1.ความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย  
(Skill Variety) 
2.ลักษณะของงาน  
(Task Identity) 
3.ความส าคัญของงาน  
(Task Significance) 
4.ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
5.ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) 
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1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง พฤติกรรมของ 
ผู้น าที่แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจโดยจะจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมกันสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้น าจะพยายามจูงใจให้ผู้
ตามท างานบรรลุเกินเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป้าหมายและผลงานนั้น
ส าคัญและจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา จึงจะท าให้องค์ประสบความส าเร็จได้ 
  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผู้น าที่แสดงออก
ด้วยการกระตุน้ให้เกิดการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยใช้วิธีฝึกคิดทบทวนความเชื่อและค่านิยม ผู้น าจะ
สร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดแก่ผู้ตามและสนับสนุนให้ผู้ตามทดลองวิธีใหม่ๆ ผู้น าส่งเสริมให้ผู้ตาม
แสวงหาทางออกและแก้ไขวิธีต่างๆด้วยตนเอง 

1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
หมายถึงผู้น าที่มุ่งเน้นความส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการท างานที่ดีด้วยการใส่ใจ และ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการเป็นรายบุคคลของผู้ตาม ผู้น าจะแสดงบทบาทเป็นโค้ช พ่ีเลี้ยงที่
คอยให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความช่วยเหลือผู้ตามได้พัฒนาระดับความต้องการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น า
จะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน 
ค านึงถึงความแตกต่างระดับบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ 

2. ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (Job satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลพึง
พอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2.1 ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) คือ เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ 
สามารถจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และจะท าให้การท างานนั้นๆมีคุณค่าและประสบผลส าเร็จ  
ผู้บริหารต้องสร้างความหลากหลายให้มากขึ้นในงาน  เพ่ือให้พนักงานเกิดการฝึกฝนและน า
ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะและช่วยให้งานมีความท้าทาย  ลดความเบื่อ
หน่ายในงานได้ 

2.2 ลักษณะของงาน (Task Identity) คือ คุณลักษณะของงานที่มีความส าคัญ การ 
รับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ งานที่ท้าทายความสามารถ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ โดยให้พนักงาน
ปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้สามารถสังเกตและประเมินผลงานออกมาได้ทันที ท าให้พนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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2.3 ความส าคัญของงาน (Task Significance) คือ ผู้น ากระตุ้นให้พนักงานเห็นว่า 
งานมีความส าคัญ มีคุณค่า ซึ่งตัวงานจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น ผู้น าจะต้องสร้าง
ความรู้สึกนี้ให้กับพนักงาน ทุกงาน ทุกต าแหน่งล้วนแต่มีความหมาย ผู้น าจะต้องสื่อสารให้กับผู้ตามรู
สึกได้ว่างานที่เขาท าอยู่นั้นมันมีความหมายต่อความส าเร็จของหน่วยงานและองค์กร เมื่อพนักงานรู้สึก
เช่นนั้นแล้วเขาก็จะรักในงานที่ท ามากขึ้น ก็เพราะเขารู้สึกว่างานของตนเองนั้นมีความส าคัญต่อคนอ่ืน 

2.4 ความมีอิสรภาพ (Autonomy) คือ ผู้น าเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับอิสระใน 
การท างานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความไว้วางใจให้ก าหนดกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองจากหัวหน้างานในการท างานนั้นอย่างเต็มที่ 

2.5 ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ผู้น าต้องให้ผู้ตามปฏิบัติงานสามารถรับรู้ 
และเข้าใจผลการปฏิบัติงานของตนโดยตรงว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพีย งใด เมื่อ
ได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงานแล้ว ผลการประเมินจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน การให้
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้พนักงานไม่รู้สึกเคว้งคว้างในการท างาน และยังท า
ให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจของผู้น าอีกด้วย 

 3. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellent Performance) คือ ผลที่ได้จากเกณฑ์การ
ประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลงานเป็น
ที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน และประสิทธิภาพการท างานที่ผ่านมาอาจใช้
เครื่องมือเป็นตัวพิจารณาชี้วัดการขึ้นเงินเดือน โบนัสประจ าปี หรือพิจารณาความดีความชอบการ
เลื่อนต าแหน่ง ย้ายหน้าที่ และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างานของพนักงานเพ่ิมเติม 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการปฏิบัติการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 7.2 ทราบถึงระดับความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 7.3 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน 
พัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเรื่องการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยได้มี
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1.ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จ ากัด มหาชน 
 2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
 4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

1.ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จ ากัด มหาชน 
ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่งเป็นสาขาส านักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ท าการ
แห่งแรก การด าเนินงานของธนาคารประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือนหรือเพียงงวดบัญชี
แรกท่ีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้าน
บาท  

จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จ านวน 2,555,305 ล้านบาท เงินรับฝากจ านวน 
1,705,379 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจ านวน 1,609,887 ล้านบาท มีสาขาและส านักงานย่อยในประเทศ 
จ านวน 1,120 สาขา แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 314 สาขา และส่วนภูมิภาคจ านวน 806 สาขา 
มีสาขาและส านักงานตัวแทนต่างประเทศจ านวน 16 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง 
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาพนมเปญ สาขาย่อยหลงกั่ง ส านักงานผู้แทน
กรุงปักกิ่ง ส านักงานผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ ส านักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง ส านักผู้แทนงานกรุงโตเกียว 
ส านักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง ธนาคารท้องถิ่น นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว ส านักงานผู้แทนกรุง
ฮานอย ส านักงานผู้แทนนครโฮจิมินห์ และส านักงานผู้แทนจาการ์ตา สาขาและส านักงานผู้แทนใน
ต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทย
และประเทศคู่ค้าทั่วโลก ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้ค าขวัญของ
ธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ” 
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ภารกิจ 
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล                       
โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม ต่อลูกค้า                 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม 

วิสัยทัศน์ 
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระท าทุก

วิถีทางเพ่ือเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า 

ค่านิยมหลัก 
- การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
- การท างานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร 
- ความเป็นมืออาชีพ  
- การริเริ่มสิ่งใหม ่

ตราสัญลักษณ์ 

 

วงกลม แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความ สามัคคี กลม
เกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล 
รวงข้าว เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
คลื่น เปรียบเสมือนน้ า ซึ่งบ ารุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น และน้ า หมายถึง 
เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว  เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร 
สี สีเขียว  หมายถึง ธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้ 

สีเทา เป็นสีของธาตุน้ า สีเข้ม เสมือนน้ าลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น 

สีแดง หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง สมดุลกับธาตุน้ าและธาตุไม้  
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2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.1ความหมายของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551) ได้อธิบายยว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยก าหนดเป้าหมาย
ผู้น าและส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามารถและเห็นความส าคัญของเป้าหมาย ปฏิบัติงานด้วยแรงจูงใจ
ของตนเองจนผู้ตามสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีผู้น าอย่างเป็นทางการ 
 สุธรรม รัตนโชติ. (2553) ได้อธิบายยว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการจูงใจผู้ตามให้
ท างานเพ่ือเป้าหมายแทนที่จะจูงใจให้ท างานเพ่ือสนองตอบความสนใจของตัวเองในระยะสั้น เป็นการ
เสริมแรงให้ผู้ตามมีความส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
 รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556) ได้อธิบายว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ มีการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายและกล
ยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ  โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามให้สูงขึ้นกว่าความคาดหวัง มีการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2557) อธิบายว่า ความสามารถน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิสัยทัศน์กลยุทธ์
และวัฒนธรรมขององค์การ รวมถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี 

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557) อธิบายว่า สิ่งที่ผู้น าท าแล้วประสบความส าเร็จหรือท าแล้ว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ มากกว่าที่จะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือให้เกิด
ความศรัทธาและการมีปฏิกิริยาของผู้ตาม เพราะลักษณะที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ มุ่งให้มี
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ 
ผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า ความพยายามที่คาดหวัง เป็น
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและสมมติฐานของสมาชิกในองค์กร สร้างความ
ผูกพันในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาส
หรือปัญหา และร่วมก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองค์กร 
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นได้รับการพัฒนาจากการวิจัยเชิงบรรยายผู้น า
ทางการเมือง คือ เบอร์น (Burns) ได้อธิบายถึงภาวะผู้น าในเชิงที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามและในทาง
กลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าเช่นเดียวกัน ทฤษฎีของเบอร์น (Burns)  
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผู้ตาม โดยการยกระดับแนวความคิดและ
ค่านิยมทางสังคมให้สูงขึ้น โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เบอร์นมีแนวคิดว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะ
มีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์กรทุกต าแหน่ง 
               Burn (1989, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2554) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์
ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ซึ่งจะเกิดได้ใน 3  ลักษณะ คือ 
               1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากับผู้ตามเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพ่ือตอบสนองความต้องการ
กับความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความ
ต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierachy Theory) 
               2.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าและผู้ตามมี
ปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่ายคือเปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามและจะกระตุ้นตามให้เกิดความส านึกและยกระดับ
ความต้องการขอผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึก
ของอุดมการณ์ยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ  ความยุติธรรม ความเสมอภาค  สันติภาพ 
และสิทธิมนุษยชน 
               3.  ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลจะเปลี่ยนเป็น
ผู้น าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของ
ผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความ
ต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิมตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือระดับการพัฒนา
จริยธรรมของโคลเบิร์กแล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น 
 Bass and Avolio (1993, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2554) ได้อธิบายถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของ
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ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น  ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ  จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวก
เขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม  ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม
นี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ 
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)  หมายถึง  การที่ผู้น าประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิด
ความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมี
ความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้
ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้
อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่ม ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง 
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและ
ความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 
 2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง  การที่ผู้น าจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้า
ทายในเรื่องงานของผู้ตาม  ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความ
กระตือรือร้น  โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น า
ต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น า
จะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะ
ช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตาม
พัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้  
เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับ
อุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง  การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้
ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมา
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แก้ปัญหา เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน  การเปลี่ยนกรอบ 
(Reframing)  การมองปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ มีการจูงใจ
และสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจ
ผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผลและ
ไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า  ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่า
สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้
ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทาง
ปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ  และแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้
ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ  ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach)  และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล  เพ่ือ
ความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน  ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น  
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  สร้างบรรยากาศของ
การให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ  
การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  บางคน
ได้รับก าลังใจมากกว่า  บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า  บางคนมีมาตรฐานที่
เคร่งครัดกว่า  บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า  ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการ
จัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management  by  walking  around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการ
ส่วนตัว  ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล  เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As  a  
whole  person)  มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต  ผู้น าจะมีการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)  ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้ตาม  เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้า
ทายความสามารถ  ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า  การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าใน
การท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่  โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
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 สรุปได้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมของผู้น าที่พยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ตามด้วยการชี้น า กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ตามมีความเต็มใจและพร้อม
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
องค์ประกอบทฤษฎีของ Bass and Avolio มี 4 องค์ประกอบได้แก่ 1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(Idealized Influence) 2.การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) 3.การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) 4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  
Consideration) หรือเรียกกันว่า “4I’s” 
 2.3 แนวคิดการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.1 ความหมายของการรับรู้ 
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551) อธิบายว่า การรับรู้คือกระบวนการที่บุคคล
รวบรวมและเปลี่ยนแปลงความประทับใจของตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือให้ความหมายกับ
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดยการผ่านประสาทสัมผัสของร่างกาย ท าให้ร่างกายเรียนรู้ต่อ
บรรดาสิ่งเร้า โดยบุคคลจะให้ประสบการณ์มาแปลความหมายของสิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสและเกิด
ความรู้สึก 
   นิติพล ภูตะโชติ. (2556) อธิบายว่า กระบวนการที่บุคคลให้ความหมายกับ
สิ่งรอบตัว โดยเป็นการรวบรวมและตีความจากประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ได้รับ เมื่อรับรู้อย่างไรมักจะเชื่อ
ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามที่ตีความ การรับรู้จะกระตุ้นให้คนแสดงออกถึงความเชื่อของตน หากแสดงออก
แล้วเป็นการรับรู้ที่แตกต่างย่อมมีผลกระทบต่อการท างานและองค์การ 
   วิภาส ทองสุทธิ์. (2552) อธิบายว่า กระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบและ
ตีความ ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพ่ือให้ความหมายเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
   สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2550) อธิบายว่า มนุษย์ทุกคนนั้น
มีความสามารถโดยธรรมชาติที่จะรู้สึกในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้
ต้องมีสิ่งเร้าที่ท าให้มนุษย์รับรู้ได้ 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นสิ่งส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้
เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการที่บุคคลตอบสนองด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยมคือ 1.ได้เห็น 2.ได้ยิน 
3.ได้กลิ่น 4.ได้ลิ้มรส 5.ได้สัมผัส แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสนั้นไปให้สมองเป็นผู้ตีความหมาย 
เพ่ือเกิดการรับรู้และการตัดสินใจที่จะตอบสนองกับสิ่งเร้าด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
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สรปุแนวคดิการรับรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ สรุปได้ว่าการ
รับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ตามรับรู้ถึงผู้น าที่พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และค่านิยมของผู้ตาม ให้รู้สึกว่าอยากปฏิบัติตนตามผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานจนท าให้
ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจที่จะท างานอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์มาพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กรด้วย 
  เมื่อพนักงานที่ได้รู้ถึงพฤติกรรมที่ผู้น าตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานได้
ปฏิบัติตาม มีการสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้พนักงาน นึกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ
พนักงานและผู้น ามีการกระตุ้นปัญญาของพนักงาน พนักงานก็อาจะตอบสนองด้วยพฤติกรรม เช่น 
ความเคารพนับถือ ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้น า ยกย่อง ชื่นชมให้เกียรติ เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญใน
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ส านักงานใหญ่ โดยน าเอาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio เป็นตัวชี้วัดว่าพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ มีการ
รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าของเขาอย่างไร 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
 3.1 ความหมายของความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2550) อธิบายว่า ความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวกับงาน มี
องค์ประกอบทางด้านความคิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้านอารมณ์ ความรู้สึก 

วิภาส ทองสุทธิ์. (2552) อธิบายว่า ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นทัศนคติ 
ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่องานของเขา โดยพนักงานที่มีความพอใจในงานสูงจะมีทัศนคติบวกต่องาน 
ตรงข้ามกับพนักงานที่ขาดความพอใจในงานก็จะมีทัศนคติทางลบต่องานที่ท า 
  นิติพล ภูตะโชติ. (2556) อธิบายว่า เป็นความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่องานที่เขาท า 
เป็นผลมากจาสิ่งดีๆที่พนักงานได้รับจากการท างาน ผลจากการที่พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานจะท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น มีขวัญและก าลังใจ ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน หมายถึง ทัศนคติโดยรวมของ
พนักงานที่มีต่องาน หรือความรู้สึกชอบพอและพอใจในตัวงานของพนักงาน อาจขึ้นอยู่กับ
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องค์ประกอบส าคัญ เช่น โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เงินเดือนค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
สวัสดิการต่างๆที่ได้รับ หรือเพ่ือนร่วมงาน ทั้งนี้ถ้าองค์กรมีปัจจัยที่จูงใจต่อพนักงาน ท าให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจมากก็จะท าให้พนักงานมีความผูกพันกับงาน ทุ่มเทแรงใจในการท างานเ พ่ือให้งาน
นั้นประสบความส าเร็จ 

3.2 ทฤษฎคีวามพงึพอใจในคณุลักษณะงาน 
 3.2.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ นิติพล ภูตะโชติ. (2556)  

อธิบายถึงหัวข้อความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าสุดไปล าดับสูงสุด เมื่อความ
ต้องการในล าดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ัน 
พ้ืนฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม  
การพักผ่อน เป็นต้น 
  2. ความต้องการทางความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or safety needs) 
เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
และหน้าที่การงาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย 
  3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation 
or acceptance needs) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
เช่น ความต้องการให้และได้รับความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ความต้องการได้รับการ
ยอมรับ ความต้องการได้รับการชื่นชมจากผู้อ่ืน 
  4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) (ความภาคภูมิใจในตนเอง) เป็น
ความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการมีชื่อเสียงใน
สังคม ความต้องการได้รับความเคารพ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ 
  5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self – actualization) เป็นความต้องการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอยางได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่าง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็น 2 
ระดับคือ 

1.ความต้องการในระดับต่ า (Lower order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขั้นที่ 1,2 
และ 3 ตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological 
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needs) ความต้องการทางความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or safety needs) ความ
ต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or acceptance needs) 

2.ความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขั้นที่ 4 
และ 5 ตามความต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) 
(ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self – actualization) 

3.2.2 ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของ McClelland นิติพล ภูตะโชติ. (2556) 
กล่าวว่า McClelland ได้ระบุถึงแนวความคิดด้านความต้องการ 3 ประการ ที่ได้จากการทดสอบ 
TAT ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเข้าถึงพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้ 

1. ความต้องการความส าเร็จ [Need for achievement (nAch) ] เป็นความต้องการที่จะท า
สิ่งต่างๆให้เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จ บุคคลลที่ต้องการความส าเร็จสูงจะมีล กษณะชอบการ
แข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง 

2. ความต้องการความผูกพัน [Need for affiliation (nAff) ] เป็นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลที่ต้องการ
การผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

3. ความต้องการอ านาจ [Need for power (nPower) ] เป้นความต้องการมีอ านาจเพ่ือมี
อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับและยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า ต้องการท างานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าท างานให้มีประสิทธิภาพ 
McClelland เสนอว่า ความต้องการ 3 ประการในช่วงเวลานั้นเป็นผลจากประสบการณ์ในชีวิต โดย
เขาจะกระตุ้นผู้บริหารให้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะระบุถึงความส าเร็จ เพ่ือจะสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล 

3.2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะของงาน (Job Satisfaction) นิติพล ภูตะโชติ. (2556) 
กล่าว่า ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานมีความส าคัญ เพราะมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพ
ของการท างานในองค์การ ถ้าพนักงานเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายงานและมีความกดดันเรื่องต่างๆ จะท า
ให้พนักงานเกิดความข้องใจ โดยปกติความพึงพอใจในการท างานของพนักงานมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่ส าคัญหลายอย่าง ดังนี้ 
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1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Determinants) เป็นลักษณะส่วนตัวหรือ

ลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งจะมีความแตกต่างในหลายๆด้าน ดังนั้น ลักษณะส่วนบุคคลจึงอธิบาย

ได้ดังนี้ 

1.1 เพศ โดยธรรมชาติเพศหญิงมักจะมีความอดทนและชอบท างานที่ต้องใช้ฝีมือ 
ส่วนเพศชายมักชอบท างานประเภทท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามอาจมีเพศหญิงและเพศชายจ านวนหนึ่งที่
มีความพึงพอใจที่แตกต่างออกไป 

1.2 อายุ ผู้ที่มีอายุน้อย พ่ึงส าเร็จการศึกษา มักมีอารมณ์และความอดทนในการ 
ท างานต่ า ส่วนมากจะไม่ชอบงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนและงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ 

1.3 การศึกษา คนที่มีระดับการศึกษาท่ีสูงมักจะต้องท างานดี ไม่ต้องใช้แรงมา 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

1.4 ความสามารถ ความถนัด บุคคลมักพึงพอใจท างานตามที่ตนเองถนัด 
จะสามารถท างานได้ดี ไม่เกิดความเบื่อหน่าย เพราะได้ท าในสิ่งที่ถนัด 

1.5 ความสนใจส่วนบุคคล คนเราจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนเองชอบและสนใจ 
มากกว่าประเภทอื่น จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จ 

2. ลักษณะของงาน (Task Determinants) จะมีประเภทที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่แตกต่างจะ 
ดึงดูดให้เกิดความสนใจที่จะท างานดังกล่าว ลักษณะของงานที่สร้างความพึงพอใจให้คนอยากท า 
มีดังนี ้

2.1 เป็นงานที่มีความท้าทาย 
2.2 โอกาสก้าวหน้า 
2.3 ความเป็นอิสระในการท างาน 
2.4 เพ่ือนร่วมงาน 
2.5 ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
2.6 สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
2.7 ชื่อเสียงของบริษัท 
2.8 ความมั่นคงในการท างาน 
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3. ลักษณะของการจัดการ (Management Determinants) การบริหารการจัดการเป็น 
ปัจจัยหนึ่งต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ถ้าการบริหารการจัดการขาดระบบที่ดี 
ผู้บริหารไม่มีความสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ลักษณะการจัดการที่
สร้างความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 

3.1 ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
  3.2 ระบบการบริหาร 
  3.3 โครงสร้างองค์การ 
  3.4 ระบบการควบคุม 
  3.5 ระบบการให้รางวัล 
  3.6 มีระบบการประเมินผลที่ยุติธรรม 
  3.7 ระบบการส่งเสริมที่สนับสนุนพนักงาน 
  3.8 ความสามารถของผู้บริหาร 
  3.9 สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
สิ่งที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction determines) 

1. งานที่มีลักษณะที่ท้าทาย (Mentally challenging work) 
2. การให้รางวัลเท่าเทียมกัน (Equitable reward) 
3. เงื่อนไขการท างานที่ให้การสนับสนุน (Supportive working conditions) 
4. เพ่ือนร่วมงานที่ดี (Supportive colleague) 
5. บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน (The personality job fit) 
6. พันธุกรรม (The Genes) 

 ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกท่ีดีของพนักงานต่องานที่ท า มีผลมาจากระบบการบริหาร
จัดการ การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างานขวัญและก าลังใจใน
การท างาน งานที่ท้าทาย โอกาสความก้าวหน้า อิสระในการท างาน ชื่อเสียงของบริษัท ความมั่นคงใน
อาชีพ ระบบการให้รางวัล โครงสร้างองค์การ สวัสดิการต่างๆ ระบบการควบคุมการท างานของ
ผู้บังคับบัญชา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อการท างานและความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานในองค์การเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยต่างๆให้ดีและมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์การเกิดความ
พึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น  
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สรปุแนวคดิความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน สามารถ
สรุปได้ว่าความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน คือ ความรู้สึกของบุคคลที่พึงพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่
จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้เกิดจากที่ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้
ตาม โดยผู้น าสร้างความหลากหลายในงาน กระตุ้นการท างาน ให้อิสระแก้ผู้ตาม หรือใส่ใจผู้ตามและ
แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ได้ทราบทุกครั้ง 
 และเพ่ือให้ธนาคารคงอยู่ได้กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น าจะต้องพัฒนา
พนักงานหรือผู้ตามอยู่ตลอดเวลา ผู้น าจะต้องสร้างให้ผู้ตามมีความพึงพอใจในการท างาน ดึงศักยภาพ
ของผู้ตามออกมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผู้น าให้
อิสระทางความคิดในการท างานแก่ผู้ตาม ท าให้ผู้ตามไม่กดดันและสามารถคิด ผลิตงานออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าผู้น าไม่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ในคุณลักษณะงานให้กับผู้ตามได้ จนท าให้ผู้ตามรู้สึกได้ อาจจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน งานไม่
พัฒนาผู้ตามไม่มีแรงจูงใจหรือความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน ท าให้องค์กรเจริญเติบโตช้าและอาจส่งผล
จนไม่สามารถแข่งกับองค์กรอื่นได้ 
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงาน จากผลการวิจัยของ ศิวพร เสลาหลัก (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษ๖รและสหกรณ์การเกษตร สังกัดส านักงานจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัดส านักงานจังหวัดราชบุรี จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมี
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านความคิดสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2557) ที่ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้น า 
แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัดมหาชน  จาก
การศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกรุงไทยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น า 
แรงจูงใจภายใน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ เนื่องจาก
การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าจะเห็นได้ชัดเมื่อผู้ตามได้รับรู้ถึงสิ่งที่
ผู้น าแสดงออก เช่น การกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งใจท างานและพัฒนาการท างาน การเอาใจใส่รายบุคคล ก็
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จะส่งผลให้พนักงานได้รับรู้ถึงภาวะผู้น าในตัวของผู้น า ท าให้มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือส่งผล
ถึงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จึงก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
(Transformational Leadership) 

 
( job satisfaction) 

1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 

1.ความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย  
(Idealized Influence) 

 
(Skill Variety) 

2.การสร้างแรงบันดาลใจ 
 

2.ลักษณะของงาน  
(Inspirational Motivation) 

 
(Task Identity) 

3.การกระตุ้นทางปัญญา 
 

3.ความส าคัญของงาน  
(Intellectual Stimulation) 

 
(Task Significance) 

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

4.ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
(Individualized Consideration) 

 
5.ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
 4.1 ความหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
 ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้ 
ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2553) อธิบายว่า ผลการปฏิบัติงาน คือ พนักงานแต่ละคนในองค์กร
ผลิตผลงานตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด 
  วุฒินันท์ ชมพู (2556) อธิบายว่า ผลการปฏิบัติงาน คือ ความคิดเห็นของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท าให้ผู้จัดการต้องแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาว่าโดยแท้จริงแล้วพนักงานสามารถ
ท างานได้ดีเพียงใด 
 อลงกรณ์ มีสุทธา (2551) อธิบายว่า ผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญทั้งต่อพนักงาน 
ผู้บังคับบัญชา และองค์กร ดังนี้คือ 1. ความส าคัญต่อพนักงาน พนักงานต้องทราบว่าผลการ
ปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร มีคุณค่ามากเพียงใดในสายตาผู้บังคับบัญชา มีจุดบกพร่องที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ
ก็จะได้รับรู้ว่าผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นอย่างไร จะได้เสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 2. 
ความส าคัญต่อผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนย่อมส่งผลโดยรวมในความ
รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงส าคัญ เพราะจะท าให้รู้ว่าพนักงานมี
ความส าคัญกับองค์กรมากน้อยเพียงใด จะหาวิธีส่งเสริม รักษาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างไร 
3.ความส าคัญต่อองค์การ ผลความส าเร็จขององค์การมาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะท าให้องค์การรู้ว่าพนักงานแต่ละบุคคลปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายจากองค์การอยู่ในระดับใด มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง เพ่ือองค์การจะได้จั ดสรร
พนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ ท าให้การด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นสามารถสรุปความหมายได้ว่า ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลท าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ผู้น าได้ก าหนดไว้ ในการผลิตผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ มีคุณภาพ ตอบสนองได้อย่าสูงสุด เป็นประโยชน์และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

4.2 การวัดผลการปฏิบัติงาน 
  ผุสดี รุมาคม (2551) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน 
ของพนักงานในแง่ของความส าเร็จที่เป็นเลิศ การสร้างเทคนิคต่างๆขึ้นเพ่ือประเมินพนักงาน เทคนิค
เหล่านี้น าไปจัดประเภทตามแนวคิด ซึ่งเป็นที่มาของวิธีการ ดังนี้ 
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  1. วิธีการทีเ่น้นผู้ปฏิบัติงาน (Performer-Oriented Approaches) 
   1.1 วิธีการประเมินคุณลักษณะส่วนตัวและพฤติกรรมตามขีดขนาด 
    (Personal Trait and Behavior Scales) 
   1.2 วิธีการประเมินแบบบรรยายความ (Essay Evaluation) 
  2. วิธีการที่เน้นพฤติกรรม (Behavior- Oriented Approaches) 
   2.1 วิธีการประเมินเหตุการณ์ส าคัญ (Critical Incidents) 
   2.2 วิธีการประเมินพฤติกรรมส าคัญ (Behaviorally Anchored Rating  

Scales –BARS) 
   2.3 วิธีการประเมินแบบบังคับให้เลือก (Forced Choice) 
   2.4 วิธีการประเมินแบบตรวจรายการ (Check List) 
  3. วิธีการที่เน้นผลได้รับ (Results – Oriented Approaches) 
   -การบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives –MBO) 
  4. วิธีการที่เน้นการเปรียบเทียบ (Comparison – Oriented  Approaches) 
   4.1 วิธีการจัดล าดับ (Ranking) 
   4.2 วิธีการบังคับให้มีการกระจาย (Forced Distribution) 
   4.3 วิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Paired Comparison) 
  อลงกรณ์ มีสุทธา (2551) ได้อธิบายถึงวิธีการประเมินที่ เน้นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลที่เกิดขึ้น (Input, Process, Output and Outcome) วิธีการประเมิน
แบบผสมผสานโดยใช้ดัชนีวัดผลงานหลักเข้ากับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ แล้ว
พิจารณาการประเมินตามกระบวนการของทฤษฎีระบบ (System Theory) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบเน้นองค์ประกอบหลัก 4 ประการ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) สิ่งใดที่พนักงานปฏิบัติงานจะต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในรูป
ขององค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. กระบวนการ (Process) พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการน าความรู้ ความสามารถ 
ไปปรับใช้เพ่ือให้งานบรรลุผล ได้แก่ แรงจูงใจส่วนบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ การจัดการ
ทีมงาน ความเป็นผู้น า ความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น 

3. ผลลัพธ์ (Output) สิ่งที่เกิดข้ึนจริงซึ่งสามารถวัดได้หรือสังเกตได้จากพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
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4. ผลสุดท้าย (Outcome) สืบเนื่องมาจากผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะต้องน าไปพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งท างานให้
บรรลุผล องค์การอาจก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ทั้งนี้
ในการก าหนดจะต้องมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์การในลักษณะที่เป็นเหตุและผล 
วิธีการนี้ให้ความส าคัญทั้งสมรรถนะของตัวพนักงานและเป้าหมายในการท างาน 
  สมใจ ลักษณะ (2552) ได้เสนอรูปแบบประสิทธิผลการประเมินงานตามแนวคิด
พ้ืนฐานของไซมอน มีตัวชี้วัดที่น ามาประเมินคือ 1.การบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จ โดยพิจารณาตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 2.การจัดหารและการใช้ทรัพยากร โดยพิจารณาตามผลผลิต
เป้าหมายที่วางไว้ และยังจ าเป็นที่จะต้องจัดหาและใช้ทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ เป็นการ
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง 3.กระบวนการท างาน พิจารณาจากกระบวนการ
ท างานภายในองค์กร ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพการท างานครบถ้วน 
4.ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยพิจารณาตามความส าเร็จขององค์กร และกระบวนการทีน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น หัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน  ฯลฯ  

สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการท างานเมื่อเทียบกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสามารถดูได้จาก เวลา ปริมาณงาน คุณภาพงานที่ผ่านมาและความพึงพอใจ
ของทุกคน การวัดผลการปฏิบัติงานส่วนมากแล้วจะมีมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการจดบันทึก
เปรียบเทียบ หรือใช้การทดงอบงาน สอบถามเป็นตัวชี้วัด รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือดูคุณภาพผลการ
ปฏิบัติงาน 
  จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานและผลการ
ปฏิบัติงาน และจากผลการวิจัยของ มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพล
ของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร 
และความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่  จากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้ 
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ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

 
  

( job satisfaction) 
 

  
1.ความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย  

 
  

(Skill Variety) 
 

  
2.ลักษณะของงาน  

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Task Identity) 

 
(Excellent Performance) 

3.ความส าคัญของงาน  
 

  
(Task Significance) 

 
  

4.ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
 

  
5.ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) 

 
  

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน และ
จากผลการวิจัยของ สมมารถ สูรโรคา (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ และผลการวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) ที่ศึกษาการภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อความเป็นครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปตามที่สมมติฐานตั้งไว้ 
ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ “การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงาน 
ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่” เนื่องจากากรท างานภายในองค์กรต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ดังนั้นการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนจึงมีผลค่อนข้างมากกับผู้ตาม จึงก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 

การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

  
( Transformational Leadership) 

 
  

1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
 

  
(Idealized Influence) 

 
  

2.การสร้างแรงบันดาลใจ  
 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Inspirational Motivation) 

 
(Excellent Performance) 

3.การกระตุ้นทางปัญญา  
 

  
(Intellectual Stimulation) 

 
  

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

 
  

   



28 
 

 
 

  สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 

สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ 
เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และจากผลการวิจัยของวริษฐ์ ทองจุไร (2557) 
ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ ศักยภาพด้าน
กระบวนการจัดการความรู้ และความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลองค์กร มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ ศักยภาพด้าน
กระบวนการจัดการความรู้ และความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลองค์กร 
ของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส่วน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกในระดับสูงต่อความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส่วน กรมชลประทาน กระทรวงการเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
จากการศึกษาของอารีรัตน์ สีขาว (2555) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการรับรู้ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 จากการวิจัยพบว่าการรับรู้ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 อยู่ในระดับมากและสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยดารรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 “การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่” เนื่องจากการจะท าให้พนักงานปฏิบัติ
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ผลงานออกมาให้เป็นเลิศ นอกจากจะมีผลมาจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าแล้ว ยังต้องมี
ความพึงพอใจในคุณลักษะงานมาประกอบในการท างานด้วย เพ่ือให้ผลงานออกมาเป็นเลิศมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและท าให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จึงก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการรับรู้รูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 จากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย โดยได้น า
เหตุและผลมาบูรณาการกับแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยเชื่อว่าความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน
เป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ การศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ความพึงพอใจในลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เมื่อพนักงานรับรู้ถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจมาใช้ในการท างาน ส่วนใหญ่การศึกษาวิจัยของธนาคารกสิกรไทยจะ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร มากกว่างานวิจัยการศึกษาการรับรู้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะความพึงพอใจที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ผ่าน
ตัวแปรในการช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานก็คือความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
  

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) 

 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
( job satisfaction) 

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Excellent Performance) 

1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(Idealized Influence) 
2.การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation) 
3.การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) 
4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

 1.ความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย 
(Skill Variety) 
2.ลักษณะของงาน  
(Task Identity) 
3.ความส าคัญของงาน  
(Task Significance) 
4.ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
5.ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) 
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บทที ่3 

วธิดี าเนินการวจิยั 

 การวิจัยในครั้งนี้เรื่องการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ โดย
มีข้ันตอนการวิจัยรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ระเบียบวิธีวิจัย 

  2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6. การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ระเบยีบวธิวีจิยั 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการส ารวจข้อมูลจาก
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ เพ่ือศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนและความพึง
พอใจ ในคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาองค์กรและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่ได้ โดยศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

 
2. ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น คือ ผู้อ านวยการฝ่าย ไม่รวมผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมี
พนักงานเฉพาะส านักงานใหญ่ทั้งสิ้น 4,437 คน 
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ผู้วิจัยน าจ านวนประชากรมาค านวณเพ่ือจะก าหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีการของ Yamane (1967) โดยมี
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 

จากสูตร      n   
N

  Ne2 
โดย      n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

         N = จ านวนประชากร 

        e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 

(ก าหนดให้เท่ากับ 0.05) แทนค่าสูตรจะได้ 

     n = 
     

              
 

จากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง         = 366.99 = 367 ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง การเลือกการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
(ประสพชัย พสุนนท์. 2555) เพ่ือใช้แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
 
3. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและศึกษาตาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค าถามในแบบสอบถาม 

ตอนที ่1 ค าชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการให้ท าแบบสอบถาม น าค าตอบที่ได้ไปใช้พัฒนาให้
เกิดประโยชน์ อธิบายตัวแบบสอบถาม วิธีการตอบ และการใช้เครื่องหมายที่ถูกต้อง 
 แบบประเมินรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุการท างาน โดยเป็นแบบให้เลือกตอบ (Checklist) โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ตอนที ่2 แบบประเมินการรับรูรู้ปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามความรู้สึกของพนักงาน มี
ข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 
  1.รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 5 ข้อ 

2.รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4 ข้อ  
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3.รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4 ข้อ 
4.รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4 ข้อ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 
อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556) โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ อารีรัตน์ สีขาว 
(2555) จ านวน 17 ข้อ 
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่ จ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 
  1.ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญ  3 ข้อ 
  2.ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงาน  3 ข้อ 
  3.ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน  3 ข้อ 
  4.ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพ  3 ข้อ 
  5.ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 3 ข้อ 
 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2552) โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ 
นิรุทธิ์ หมายดี (2557) จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ผุสดี รุมาคม (2551) โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ 
วริษฐ์ ทองจุไร (2557) จ านวน 8 ข้อ 

แบบประเมินตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ค าถามเป็นแบบประมาณค่า จัดล าดับเป็น 5 
ระดับของลิเกิร์ต (Likert Type Scale) โดยก าหนดคะแนนดังนี้ 
  1 หมายถึง น้อยที่สุด 
  2 หมายถึง น้อย 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  4 หมายถึง มาก 
  5 หมายถึง มากที่สุด  

การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความเห็นโดยใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น (Interval)  = 
พิสัย        

จ านวนช้ัน        
 

    = 
   

 
 

    = 0.80 
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 ดังนั้นการแปลผลของการวิจัยของแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในการแปลผลครั้งนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

ตอนที่  5 สอบถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถมี

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาขั้นตอนจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการรับรู้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทฤษฎี 
3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุลยพินิจ

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมกับข้อค าถาม 
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือมาตรวจสอบคุณภาพ ได้น าแบบสอบถามการรับรู้
รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของพนักงานธนาคาร กสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินค าถามในแต่ละข้อ ว่ามีความเหมาะสม เนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิจัยหรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1. เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนหรือมีความสอดคล้องกับข้อค าถามท่ีให้ +1 
2. เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนหรือมีความสอดคล้องกับข้อค าถามที่ให้ 0 
3. เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนหรือไม่มีความสอดคล้องกับข้อค าถามที่ให้ -1 

และผู้วิจัยน าผลการประเมินที่ได้มาหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตามค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item – Objective Congruence : IOC) ที่ค านวณ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (IOC ≥ 0.5) 
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แสดงว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555)แต่หาก
ข้อใดมีค่าไม่ถึง 0.5 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อค าถามนั้นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่วัด จึงน าข้อค าถามไป
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.0 

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม 30 ชุด                  
ไปทดสอบกับพนักงานธนาคาร กสิกรไทย ส านักงานใหญ่ โดยก าหนดให้วามเชื่อมั่นที่ 95% และ
ระดับนัยส าคัญที่ 0.5 เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อม่ันแล้วน ามาวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น
ของค าถามแต่ละด้านพบค่า Cronbach Alpha มีค่าอยู่ในช่วง 0.695 - 0.914 (แสดงข้อมูลดังตาราง
ที่ 1) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นควรอยู่มากกว่าระดับที่ 0.6875 ดังนั้นแบบสอบถามจึงอยู่ในเกณฑ์ความ
เชื่อมั่นสูง และสามารถน าไปใช้ในการทดสอบได้ (ธนัน อนุมานราชธน, 2544) 
ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา (Cronbach’s Alpha) 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
     การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
     การสร้างแรงบันดาลใจ 
     การกระตุ้นทางปัญญา 
     การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 
0.891 
0.905 
0.878 
0.851 

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
     ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
     ลักษณะของงาน  
     ความส าคัญของงาน  
     ความมีอิสรภาพ 
     ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

 
0.764 
0.695 
0.759 
0.744 
0.716 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 0.914 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

 5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน โดยแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ โดยจะเก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกฉบับก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัย ทฤษฎีภาวะผู้น า วิทยานิพนธ์ และอ่ืนๆจากหอสมุดแห่งชาติเว็บไซต์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

6. การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในภาพรวมในการ
ตอบค าถามงานวิจัย โดยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ
น าเสนอการบรรยายด้วยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยค่าสถิติร้อยละ 
สถิติที่ใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าสถิติมาใช้ทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรอิสระและการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีต่อตัวแปร
ตาม 
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ตารางที ่2 สถิติทีใ่ช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวจิยั สถิตทิี่ใชเ้พื่อทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 

การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

สมมตฐิานที ่2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

สมมตฐิานที ่3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ ่

การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

สมมตฐิานที ่4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็น
ตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

การทดสอบความเป็นตัวแปรกลาง (Testing for mediation) 

 ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการ

รับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่ ด้วย 4 ขั้นตอนตามสถิติทดสอบของ Baron and Kenny (1986) ซึ่งมีสมการที่ใช้ใน

การทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วย X ท านาย Y เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างตัว

แปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตาม Y = B0 + B1X + e 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วย X ท านาย M เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างตัว

แปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรกลาง M = B0 + B1X + e 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วยการคาดการณ์ M และ Y เพ่ือทดสอบอิทธิพล

ระหว่างตัวแปรกลางกับตัวแปรตาม M = B0 + B1M + e 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วยการคาดการณ์ M และ Y คือ Y = B0 + B1X 

+ B2M + e 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 1 - 3 คือ การสรา้งความสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์กลางระหว่างตัวแปรที่

มีอยู่ ถ้ามีตัวแปรหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งของความสัมพันธ์เหล่านี้ ไม่มีนัยส าคัญ จะสรุปได้ว่าไม่มีความ

เป็นตัวแปรกลางหรือไม่มีแนวโน้ม ส่วนการด าเนินขั้นตอนที่ 4 รูปแบบของการเป็นตัวแปรกลาง

บางส่วนถ้าผลของตัวแปรกลาง (M) (เส้นทาง g) มีนัยส าคัญทางสถิติหลังการควบคุมตัวแปรอิสระ (X) 

คือตัวแปรอิสระ (X) ไม่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติต่อตัวแปรกลางเมื่อมีการควบคุมตัวแปรกลาง (M) แล้ว

ตัวแปรอิสระ (X) ยังคงมีนัยส าคัญ (เช่นนี้ทั้ง X และ M มีนัยส าคัญในการท านาย Y) จะสรุปได้ว่ามี

ความเป็นตัวแปรกลางบางส่วน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถาม โดยผู้น าวิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการเก็บรวบรวมแสดงไว้เป็นล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะ

งานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่ 
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สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสภาพมีอิทธิพล 
ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 
  สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ 

สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ 
เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ 
 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่
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 สญัลักษณท์ี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 n  แทน กลุ่มจ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 

  ̅  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 P - Value แทน ระดับนยัส าคัญทางสถิติ (Significance) 

Sig  แทน ค่าท่ีใช้ในการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้ 

พยากรณ์ 

 R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ 

    แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถอดถอยในสมการที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 a  แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Adjusted R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง 

 *  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 TL  แทน การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

    (Transformational Leadership) 

 II  แทน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) 

 IM  แทน การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 

 IS  แทน การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) 

 IC  แทน การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

 JS  แทน ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (Job Satisfaction) 

 SV  แทน ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) 

 TI  แทน ลักษณะของงาน (Task Identity) 

 TS  แทน ความส าคัญของงาน (Task Significance) 
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 AU  แทน ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 

 FE  แทน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) 

 EP  แทน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellent Performance) 

ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

มีการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

จ านวน 367 ราย จ าแนกตามข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานใน

ธนาคารกสิกรไทย โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) น ามาแจกแจงความถี่ของแต่

ละค าถามและท าการหาค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด แสดงในตารางที่ 3 

ดังนี้ 

ตารางที ่3  แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไปจากพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

(n = 367 ราย) 

 

ข้อมลูทัว่ไป ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
133 
234 

 
36.2 
63.8 

รวม 367 100 
อาย ุ

น้อยกว่า 30 ปี 
30 – 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

 
201 
133 
33 

 
54.8 
36.2 
9.0 

รวม 367 100 
ระดบัการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
20 
173 
174 

 
5.5 
47.1 
47.4 

รวม 367 100 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไปจากพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

(n = 367 ราย)  

ข้อมลูทัว่ไป ความถี ่ ร้อยละ 
ระยะเวลาการท างานในธนาคารกสกิรไทย 

น้อยกว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
11 -15 ปี 
มากกว่า 15 ปี 

 
216 
109 
17 
25 

 
58.9 
29.7 
4.6 
6.8 

รวม 367 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีดังนี้ 

 ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 234 ราย คิดเป็นร้อยละ

63.8 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2  

ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี มีจ านวน 201 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือช่วงอายุ 30 - 40 ปี มีจ านวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 และ

ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีจ านวน 33 ราย คิดเป็นรอยละ 9 ตามล าดับ 

 ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

จ านวน174 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 173 ราย คิด

เป็นร้อยละ47.1 และต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 

 ด้านระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 216 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.9 

รองลงมาคือระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทย 5 – 10 ปี จ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 

29.7 ระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทยมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทย 11 - 15 ปี มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 

ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานและผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 การวิเคราะห์การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานและผล

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน

ใหญ่ จ านวน 367 ราย โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานและผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(n = 367 ราย) 

ตวัแปร  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
     การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
     การสร้างแรงบันดาลใจ 
     การกระตุ้นทางปัญญา 
     การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน 
     ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
     ลักษณะของงาน 
     ความส าคัญของงาน 
     ความมีอิสรภาพ 
     ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏบิตัิงานทีเ่ปน็เลิศ 

3.85 
4.01 
3.80 
3.80 
3.78 
3.90 
3.85 
3.91 
4.07 
3.82 
3.86 
3.76 

0.86 
0.84 
0.86 
0.86 
0.90 
0.76 
0.71 
0.78 
0.75 
0.82 
0.75 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 จากตารางที่ 4 ในภาพรวมการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.85 , 

S.D. =0.86) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( ̅ 

=4.01 , S.D. = 0.84) ภาพรวมของความพึงพอใจในคุณลักษณะงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.90 , 

S.D. =0.76) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความส าคัญของงาน ( ̅ =4.07 , 

S.D. = 0.75) และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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1. การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะห์การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 367 ราย โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในรูปแบบตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

(n = 367 ราย) 

การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
การมีอิทธพิลอยา่งมีอดุมการณ์ 
1. หัวหน้างานของท่านแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้น า
ของการปฏิบัติงาน 

 
3.98 

 
0.79 

 
มาก 

2. หัวหน้างานของท่านประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ 4.05 0.83 มาก 
3. หัวหน้างานของท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน 

3.98 0.87 มาก 

4. หัวหน้างานของท่านมีความตั้งใจในการบริหารงาน 
น าความส าเร็จมาสู่องค์กร 

4.12 0.78 มาก 

5. หัวหน้างานของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
พนักงาน 

3.92 0.92 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.84 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

หัวหน้างานของท่านมีความตั้งใจในการบริหารงาน น าความส าเร็จมาสู่องค์กร ( ̅ = 4.12 , S.D. = 

0.78) รองลงมาคือ หัวหน้างานของท่านประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ ( ̅ = 4.05 , S.D. = 0.83) และ

ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือหัวหน้างานของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน ( ̅ = 

3.92 , S.D. = 0.92) 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
(n = 367 ราย) 

การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
1. หัวหน้างานของท่านสร้างขวัญและก าลังใจให้
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
3.74 

 
0.85 

 
มาก 

2. หัวหน้างานของท่านแสดงความเชื่อมั่น ให้ความ
ไว้วางใจในตัวพนักงาน ถึงการบรรลุเป้าหมายการ
ท างาน 

3.90 0.82 มาก 

3. หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
องค์กรร่วมกัน 

3.85 0.83 มาก 

4. หัวหน้างานของท่านสร้างบรรยากาศที่ดี กระตุ้นให้
เกิดการท างานเป็นทีมแบบมีชีวิตชีวา 

3.70 0.92 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.86 มาก 

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ หัวหน้า

งานของท่านแสดงความเชื่อมั่น ให้ความไว้วางใจในตัวพนักงาน ถึงการบรรลุเป้าหมายการท างาน ( ̅ 

= 3.90 , S.D. = 0.82) รองลงมาคือ หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ( ̅ 

= 3.85 , S.D. = 0.83) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ หัวหน้างานของท่านสร้างบรรยากาศ

ที่ดี กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมแบบมีชีวิตชีวา ( ̅ = 3.70 , S.D. = 0.86)  
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ตารางที ่7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(n = 367 ราย) 

การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
การกระตุน้ทางปญัญา 
1. หัวหน้างานของท่านให้งานท้าทายความสามารถ 

 
3.76 

 
0.85 

 
มาก 

2. หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้มีการใช้เหตุและผล 
ในการวิเคราะห์ปัญหามากกว่าการใช้ความรู้สึก
ส่วนตัว 

3.86 0.86 มาก 

3. ผู้น าของท่านกระตุ้นการท างานพนักงานเพ่ือให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 

3.79 0.85 มาก 

4. หัวหน้างานของท่านให้การสนับสนุนพนักงานใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.78 0.88 มาก 

ภาพรวม 3.8 0.86 มาก 

จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ หัวหน้า

งานของท่านส่งเสริมให้มีการใช้เหตุและผล ในการวิเคราะห์ปัญหามากกว่าการใช้ความรู้สึกส่วนตัว ( ̅ 

= 3.86 , S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ผู้น าของท่านกระตุ้นการท างานพนักงานเพ่ือให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ ( ̅ = 3.79 , S.D. = 0.85) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ หัวหน้างานของท่าน

ให้งานท้าทายความสามารถ ( ̅ = 3.76 , S.D. = 0.85)   
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ตารางที ่8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(n = 367 ราย) 

การรบัรูภ้าวะผู้น าการเปลีย่นแปลง  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
การค านงึถงึความเปน็ปจัเจกบุคคล 
1. หัวหน้างานของท่านให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์กับพนักงานแต่ละต าแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม 

 
3.86 

 
0.83 

 
มาก 

2. หัวหน้างานของท่านกล่าวค ายกย่อง ชมเชยเมื่อ
พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 

3.74 0.95 มาก 

3. หัวหน้างานของท่านให้ความส าคัญค ากับ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกต าแหน่งงาน 

3.70 0.94 มาก 

4. หัวหน้างานของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้
และพัฒนาการท างานตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล 

3.81 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.78 0.90 มาก 

จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ หัวหน้า

งานของท่านให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับพนักงานแต่ละต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม ( ̅ 

= 3.86 , S.D. = 0.83) รองลงมาคือ หัวหน้างานของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาการ

ท างานตามความต้องการของแต่ละบุคคล ( ̅ = 3.81 , S.D. = 0.89) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุดคือ หัวหน้างานของท่านให้ความส าคัญค ากับความก้าวหน้าของพนักงานทุกต าแหน่งงาน ( ̅ = 

3.70 , S.D. = 0.94)  
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 2. ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน 

  การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานจากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาก

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 367 ราย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานดังตารางที่ 9 ดังนี้ 

ตารางที ่9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญ 

(n = 367 ราย) 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านความเชีย่วชาญ 
1. ท่านมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.79 

 
0.69 

 
มาก 

2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้ด้วย
ตนเอง 

3.82 0.72 มาก 

3. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การ
ท างานที่เปลี่ยนไป 

3.94 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.85 0.71 มาก 

 จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน ด้านความเชี่ยวชาญ 

ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์การท างานที่เปลี่ยนไป ( ̅ = 3.94 , S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ท่านสามารถ

แก้ไขปัญหาในการท างานได้ด้วยตนเอง ( ̅ = 3.82 , S.D. = 0.72) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุดคือ ท่านมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย ( ̅ = 3.79 , S.D. = 0.69) 
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ตารางที ่10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงาน 

(n = 367 ราย) 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านลกัษณะของงาน 
1. ท่านทราบหน้าที่และความรับผิดชอบในงานอย่าง
ชัดเจน 

 
4.08 

 
0.74 

 
มาก 

2. งานที่ท่านท าอยู่มีปริมาณความเหมาะสมกับหน้าที่
ของท่าน 

3.83 0.78 มาก 

3. งานของท่านมีลักษณะที่ท้าทายความรู้ 
ความสามารถ 

3.83 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.78 มาก 

จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน ด้านลักษณะของงาน 

ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านทราบหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจน ( ̅ = 4.08 , S.D. = 0.74) รองลงมาคืองานที่ท่านท าอยู่มีปริมาณ

ความเหมาะสมกับหน้าที่ของท่าน ( ̅ = 3.83 , S.D. = 78) และงานของท่านมีลักษณะที่ท้าทาย

ความรู้ ความสามารถ 

( ̅ = 3.83 , S.D. = 0.82) 
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ตารางที ่11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน 

(n = 367 ราย) 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านความส าคัญของงาน 
1. ท่านรู้สึกยินดีมากหากได้รับงานที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร 

 
4.14 

 
0.74 

 
มาก 

2. เมื่อท่านได้รับงานส าคัญ ท่านจะตั้งใจท ามากเป็น
พิเศษ 

4.20 0.74 มาก 

3. หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้เห็นว่างานที่ท่านท า
มีความส าคัญ 

3.87 0.77 มาก 

ภาพรวม 4.07 0.75 มาก 

จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของ

งาน ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมื่อท่านได้รับ

งานส าคัญ ท่านจะตั้งใจท ามากเป็นพิเศษ ( ̅ = 4.20 , S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกยินดีมาก

หากได้รับงานที่มีความส าคัญต่อองค์กร ( ̅ = 4.14 , S.D. = 0.74) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุดคือ หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้เห็นว่างานที่ท่านท ามีความส าคัญ ( ̅ = 3.87 , S.D. = 0.77) 
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ตารางที ่12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพ 

(n = 367 ราย) 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านความมีอสิรภาพ 
1. ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานในการ
ท างานตามบทบาทหน้าที่ 

 
3.89 

 
0.78 

 
มาก 

2. หัวหน้างานของท่านไม่ตีกรอบหรือตั้งกฎเกณฑ์ที่
เข้มงวด 

3.83 0.85 มาก 

3. ท่านสามารถตัดสินใจได้เอง โดยที่หัวหน้างานไม่
ต้องสั่งการ 

3.73 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.82 0.82 มาก 

จากตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพ 

ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านได้รับความ

ไว้วางใจจากหัวหน้างานในการท างานตามบทบาทหน้าที่  ( ̅ = 3.89 , S.D. = 0.78) รองลงมาคือ 

หัวหน้างานของท่านไม่ตีกรอบหรือตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ( ̅ = 3.83 , S.D. = 0.85) และความ

คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ท่านสามารถตัดสินใจได้เอง โดยที่หัวหน้างานไม่ต้องสั่งการ ( ̅ = 3.73 

, S.D. = 0.82) 
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ตารางที ่13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

(n = 367 ราย) 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านข้อมลูผลการปฏบิัตงิาน 
1. ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของท่าน
ทุกครั้ง 

 
3.90 

 
0.76 

 
มาก 

2. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายโดยผิดพลาดน้อย 3.73 0.75 มาก 
3. การรับรู้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานท าให้ท่านมีแรงใจ
ในการท างาน 

3.94 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.75 มาก 

จากตารางที่ 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงาน ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้

ข้อมูลผลการปฏิบัติงานท าให้ท่านมีแรงใจในการท างาน ( ̅ = 3.94 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือท่าน

ต้องการรับรู้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของท่านทุกครั้ง ( ̅ = 3.90 , S.D. = 0.76)และความคิดเห็นที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายโดยผิดพลาดน้อย ( ̅ = 3.73 , S.D. = 0.75) 

  

3. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

  การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจาก

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 367 ราย โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานแสดงในรูปแบบตารางดังนี้ 
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ตารางที ่14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

เกี่ยวกบัผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(n = 367 ราย) 

ผลการปฏบิตัิงานทีเ่ปน็เลิศ  ̅ SD. ระดบัความคดิเห็น 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด 4.02 0.71 

มาก 

2. ผลงานของท่านเป็นที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน 3.84 0.77 

มาก 

3. ในการประเมินผลงาน ผลงานของท่านมีคุณภาพ
และท าให้ท่านได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ 3.77 0.78 

มาก 

4. ผลงานของท่านสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
เพ่ือนร่วมงานได้ 3.71 0.75 

มาก 

5. ท่านมักได้รับค าชมเชยจากผลการปฏิบัติงาน 3.63 0.82 มาก 
6. ผลงานของท่านสามารถช่วยพัฒนา ขับเคลื่อน
องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า 3.62 0.82 

มาก 

7. ท่านรักษามาตรฐานการท างานและปรับปรุง
วิธีการท างานเพ่ือให้ผลงานของท่านออกมาให้ดียิ่งขึ้น 3.87 0.71 

มาก 

8. ท่านประสบความส าเร็จกับการท างานในองค์กร
แห่งนี้ 3.61 0.94 

มาก 

ภาพรวม 3.76 0.79 มาก 

จากตารางที่ 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคาร 
กสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ( ̅ = 4.02 , S.D. = 
0.71) รองลงมาคือ ท่านรักษามาตรฐานการท างานและปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ผลงานของท่าน

ออกมาให้ดียิ่งขึ้น ( ̅ = 3.87 , S.D. = 0.71) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ท่านประสบ

ความส าเร็จกับการท างานในองค์กรแห่งนี้ ( ̅ = 3.61 , S.D. = 0.94) 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 ก่อนท าการวิเคราะห์ผู้วิจัยท าการทดสอบคุณสมบัติต่างๆว่าข้อมูลเหมาะสมกับเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยหรือไม่ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient 

Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปร การหาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ก็เพ่ือ

หลี ก เลี่ ย งปัญหาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งตั วแปรที่ สู งจน เกิ ดปัญหาการร่ วม เส้ นตรงพหุ

(Multicollinearity) ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยถ้าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง

สูงกล่าวคือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า .75 หรือ .80 ทั้งในทางบวกและทางลบ (r > ± .75 

หรือ r ± .80) ให้ตัดตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ต่ ากับตัวแปรตามออก 

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2543) จากนั้นผู้วิจัยน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างกลุ่ม

ตัวแปรที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับการหาค่าเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่เพ่ือหลีกเลี่ยง

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สู งจนเกินไป  ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร 

(Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบการทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF 

(Variance inflationfactors) ของตัวแปรแต่ละตัวเพราะปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปรจะไม่

เกิดข้ึนถ้าค่าความทนทานมากกว่า 0.1 และค่า VIF  ไม่เกิน 10 (สุภมาส อังศุโชติ, 2553) 

ตารางที ่15  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ 

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยจ าแนก

ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

(n = 367 ราย) 
ตัวแปร II IM IS IC SV TI TS A F EP 

II           
IM .717**          
IS .638** .723**         
IC .652** .767** .749**        
SV .339** .396** .373** .393**       
TI .290** .442** .429** .436** .504**      
TS .457** .494** .501** .519** .555** .550**     
AU .492** .614** .557** .598** .543** .475** .582**    
FE .403** .510** .478** .466** .512** .449** .554** .525**   
EP .406** .538** .526** .519** .622** .514** .557** .671** .640**  

*p<0.05 
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 จากตารางที่ 15 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัวมี

ความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.290 – 0.767 และเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

แต่เมื่อพิจารณาจากค่า VIF ของตัวแปรอิสระ พบว่ามีค่าระหว่าง 1.293 – 1.821 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 

แสดงว่าไม่พบปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) จึงน าไปสู่การทดสอบ

สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ ในตารางที่ 16 ดังนี้ 

ตารางที ่16  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล 
ต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

(n = 367 ราย) 

ตวัแปรตน้ 

ความพึงพอใจใน
คณุลกัษณะงาน 

(JS) 
t p - value 

( ) (e) 

ค่าคงท่ี (a) 
การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (TL) 
     ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์(II) 
     ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) 
     ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS) 
     ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) 

2.016 
 

0.011 
0.202 
0.137 
0.146 

0.121 
 

0.042 
0.048 
0.043 
0.043 

16.663 
 

0.270 
4.234 
3.193 
3.358 

0.000*** 
 

0.787 
0.000*** 
0.002** 
0.001*** 

F = 75.578, P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.449 , R = 0.675 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 จากตารางที่ 16 การวิเคราะห์การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในคุณลักษณะงาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดยใช้

เทคนิควิธีน าเข้า (Enter) โดยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง

พอใจในคุณลักษณะงานมากที่สุด คือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 0.202 , p < 0.05) รองลงมา 

คือด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 0.146 , p < 0.05) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  

= 0.137 , p < 0.05) ตามล าดับ ดังนั้นสมมติฐานที่ 1 จึงยอมรับสมมติฐานรองข้อ 1.2 , 1.3 , 1.4 

 ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะ

งาน (β = 0.011 , p < 0.05) ดังนั้นสมมติฐานที่ 1 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง 1.1 
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ตารางที ่17  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(n = 367 ราย) 

ตวัแปรตน้ 

ผลการปฏบิตังิาน 
ทีเ่ปน็เลศิ 

(EP) 
t p - value 

( ) (e) 

ค่าคงท่ี (a) 
ความพึงพอใจในคณุลกัษณะงาน (JS) 
     ด้านความเช่ียวชาญ (SV) 
     ด้านลักษณะของงาน (TI) 
     ด้านความส าคัญของงาน (TS) 
     ด้านความมีอิสรภาพ (A) 
     ด้านข้อมูลผลการปฏิบตัิงาน (F) 

0.218 
 

0.234 
0.091 
0.018 
0.288 
0.288 

0.158 
 

0.044 
0.039 
0.045 
0.038 
0.042 

1.378 
 

5.351 
2.325 
0.388 
7.659 
6.884 

0.169 
 

0.000*** 
0.021* 
0.698 

0.000*** 
0.000*** 

F = 115.811 , P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.611 , R = 0.785 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดยใช้เทคนิควิธี

น าเข้า (Enter) โดยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศมากท่ีสุด คือด้านความมีอิสรภาพ (  = 0.288 , p < 0.05) และด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  

(  = 0.288, p < 0.05)  ด้านความเชี่ยวชาญ (  = 0.234 , p < 0.05) ด้านลักษณะของงาน 

(  = 0.091 , p < 0.05)  ดังนั้นสมมติฐานที่ 2 จึงยอมรับสมมติฐานรองข้อ 2.1 , 2.2 , 2.4 , 2.5 

 ส่วนด้านความส าคัญของงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

(β = 0.018 , p < 0.05) ดังนั้นสมมติฐานที่ 2 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง 2.3  
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ตารางที ่18  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล 

ต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(n = 367 ราย) 

ตวัแปรตน้ 

ผลการปฏบิตังิาน 
ทีเ่ปน็เลศิ 

(EP) 
t p - value 

( ) (e) 

ค่าคงท่ี (a) 
การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (TL) 
ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ ์(II) 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS) 
ด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) 

1.858 
 

0.044 
0.233 
0.192 
0.122 

0.161 
 

0.056 
0.064 
0.057 
0.058 

11.479 
 

0.775 
3.667 
3.359 
2.111 

0.000*** 
 

0.439 
0.000*** 
0.001*** 
0.035* 

F = 46.070 , P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.330 , R = 0.580 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 จากตารางที่ 18 การวิเคราะห์การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดย

ใช้เทคนิควิธีน าเข้า (Enter) โดยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมากท่ีสุด คือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 0.233 , p < 0.05) รองลงมา คือ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 0.192 , p < 0.05) ด้านด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(  = 0.122 , p < 0.05) ตามล าดับ ดังนั้นสมมติฐานที่ 3 จึงยอมรับสมมติฐานรองข้อ 3.2 , 3.3 , 

3.4 

ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(  = 0.044 , p < 0.05) ดังนั้นสมมติฐานที่ 3 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง 3.1 
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ตารางที ่19  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกความพึงพอใจในคุณลักษณะงานตัวแปรกลาง 

ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานที่ 

 เป็นเลิศ 

สมมตฐิาน R Adjust R2 Beta 
ขั้นตอนที ่1 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

 
0.675 

 
0.449 

 
0.496* 

ขั้นตอนที ่2 
ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
0.785 

 
0.661 

 
0.919 

ขั้นตอนที ่3 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
0.581 

 
0.330 

 
0.503* 

ขั้นตอนที ่4 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
0.564 

 
0.765 

 
0.157 

 
0.583 

 
0.525* 

 
0.925* 

*p<0.05 

 จากตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณโดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron & Kenny ในการทดสอบสมมติฐานด้วยขั้นตอน

ทั้ง 4 โดยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะ

งานอย่างมีนัยส าคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.49 ความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.91 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่ง

เท่ากับ 0.50 และเมื่อควบคุมตัวแปรกลาง คือความพึงพอใจในคุณลักษณะงานท าให้การรับรู้ภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพ่ิมขึ้น มีนัยส าคัญพิจารณา
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จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.52 จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจในคุณลักษณะงานไม่เป็นตัว

แปรกลาง 

ตารางที ่20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานของการศกึษา ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในคุณลักษณะงาน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.49 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.01 , p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.20 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้น
ทางปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.14 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในคุณลักษณะงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.15 , p < 0.05) 

สมมตฐิานที ่2 
ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.91 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลายมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.23 , p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของ
งานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.09 , p < 0.05) 
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ตารางที ่20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมตฐิานของการศกึษา ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญ
ของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.02 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิส
ภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.29 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.29 , p < 0.05) 
สมมตฐิานที ่3  
การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.50 , p < 0.05) 
สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.04 , p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.23 , p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การกระตุ้นทางปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.19 , p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.12 , p < 0.05) 

สมมตฐิานที ่4  
ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.52 , p < 0.05) 
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บทที ่5 

สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มี
ผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมคามคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 

367 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย
และให้ข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 367 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 234 ราย มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 201 ราย ระดับการศึกษาพบว่า 
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 174 ราย และมีระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทยน้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 216 ราย 
 ตอนที่ 2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

1. การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
จากการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ มีระดับการรับรู้ภาวะ 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่  ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือ หัวหน้างานประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือหัวหน้างานของท่านให้ความส าคัญค ากับความก้าวหน้า
ของพนักงานทุกต าแหน่งงาน 

2. ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน  
จากการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานภาพรวมแล้วอยู่ในระดับ 

มากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความส าคัญของงาน คือ เมื่อท่านได้รับงานส าคัญ ท่านจะ
ตั้งใจท ามากเป็นพิเศษ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้านความมีอิสรภาพ คือ ท่านสามารถ
ตัดสินใจได้เอง โดยที่หัวหน้างานไม่ต้องสั่งการ 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
จากการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ มีผลการปฏิบัติงาน 

ที่เป็นเลิศในภาพรวมอยู่ในนระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอยู่ใน
ระดับมากเท่ากันทุกข้อ 
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงาน (  = 0.12 , p < 0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 44 เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นรายด้านพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี

อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (  = 0.12 , p < 0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1.1 

 สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (  = 0.20 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 

1.2 

 สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอิทธิพล

ทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (  = 0.14 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 

1.3 

 สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน (  = 0.15 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานที่ 1.4 

 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็น

เลิศ (  = 0.18 , p < 0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 61 เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เป็นรายด้านพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.23 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 

 สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.09 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 
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 สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานมีอิทธิพลทางบวก

ต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.02 , p < 0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3 

 สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (β = 0.29 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 

 สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (β = 0.29 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.5 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.126 , p < 0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 33 เมื่อผู้วิจัย

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นรายด้านพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.04 , p < 0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3.1 

 สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.23 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 

3.2 

 สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญามี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.19 , p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 

3.3 

 สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.12 , p < 0.05) ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานที่ 3.4 

 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (  = 0.52 , p < 0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ที ่4 

อภปิรายผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่” 
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ซึ่งเป็นการศึกษาอิทธิพลทางบวกของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ได้ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดย

สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง

แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมระดับของ

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลง คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดับ เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่

เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยและก่อตั้งมาแล้วกว่า 71 ปี จึงท าให้โครงสร้างองค์กร

ของธนาคารแบ่งหน้าที่เป็นสายงานและฝ่ายได้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผู้น า

มีอิทธิพลต่อการท างานของพนักงาน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของพนักงานให้สูงขึ้นกว่าที่

คาดหวัง พัฒนาความสามารถของพนักงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการ

ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของธนาคาร จูงใจให้พนักงานสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน มอง

ถึงความส าเร็จที่จะเกิดข้ึนร่วมกัน ดังนั้นการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานถึง

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์สัมผัสได้จากหัวหน้างานแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ผู้น ามีการสร้างแรง

บันดาลใจโดยการใช้วิธีต่างๆ เช่น มอบรางวัลประจ าปีให้พนักงานที่ปฏิบัติงานดีตลอดทั้งปี เป็นต้น  

ส่วนด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้น าส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ ส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมเพ่ิม

ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หรือส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้

พนักงานสามารถน ามาพัฒนาการท างานของตนเองและแชร์ประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงานได้ ส่วน

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พนักงานได้รับความเอาใจใส่จากหัวหน้างานทั้งเรื่องงานและ

เรื่องอ่ืนๆ เช่น การถามถึงเรื่องความถนัดในการท างานหรือเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันในที่ท างาน ซึ่ง

อาจจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าหรือหัวหน้างานควรค านึงถึง ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ นุชา สระสม (2552) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

วัฒนาธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน

รับรู้ว่าหัวหน้างานมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง

แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก 
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 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน พบว่าพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ มีระดับ

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะธนาคารมีนโยบาย

ชัดเจนที่มุ่งเน้นให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญใน

ด้านที่พนักงานมีความถนัด โดยมอบหมายงานให้สอดคล้องกับบุคคล และบางครั้งหัวหน้างานยัง

มอบหมายการตัดสินใจในงานให้ตัวพนักงานได้สินใจเองอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิชย์ 

นนทสุวรรณ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ

ท างาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความพึง

พอใจในงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ พบว่าพนักงานธนาคารกสิกรไทยมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายของตนเองเป็นอย่างดี หัวหน้างานมีค าแนะน า ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ให้

พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มใจ สร้างความสัมพันธ์กัน

ภายในทีมหรือฝ่ายงาน ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงงานวิจัยของ ญาณินี รัตตกุล (2554) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน

บริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจประเภทการวางโครงข่ายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติใน

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงาน การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานโดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 44 

แสดงให้เห็นว่า พนักงานรับรู้และเข้าใจรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรของ

ตนเอง หรือมาจากหัวหน้างานที่มีการส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพการท างานของตนเองได้

อย่างเต็มที่ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล สร้างความเชื่อมั่ นให้แก่พนักงาน

จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น 

ตัดสินใจในแนวทางและวิธีแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นุชา สระสม (2552) ที่ศึกษา

เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของ

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมี
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ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมขององค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 

  สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานถึงแม้ว่าจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงานแต่ใน

การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เนื่องจากในองค์กรนั้นประกอบด้วยบุคคลากรที่หลากหลายด้านทั้งเพศ อายุ การศึกษา วุฒิภาวะ 

ต าแหน่งงานและหัวหน้างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์จึงมีหลายรูปแบบ พนักงานอาจมีความเข้าใจ ความคิดเห็นเรื่องการท างานไปในมิศทาง

เดียวกับหัวหน้างานหรืออาจมีความขัดแย้งกับหัวหน้างาน ซึ่งยากที่จะแก้ไข ท าให้การรับรู้รูปแบบ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมณ์การไม่มีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจ

ในคุณลักษณะงาน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง

บันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน อาจเป็นเพราะหัวหน้างานต้องมี

หน้าที่ในการจูงใจให้พนักงานท าผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องพูดชักจูงให้พนักงานอยาก

พัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่รางวัลและผลตอบแทนที่ได้รับ 

  สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน อาจเป็นเพราะรูปแบบของงานที่

พนักงานได้ปฏิบัติในทุกวันนั้นมีความเคยชินและไม่ได้รับการพัฒนาทางความคิด ดังนั้นหัวหน้างานจึง

มีวิธีการในการกระตุ้นให้พนักงานได้คิด โดยมีการตั้งค าถามและให้เวลาคิดค าตอบอย่างรวดเร็ว หรือ

ร่วมกันแก้ไขปญัหาในการท างาน น าไปสู่การกระตุ้นทางปัญญา 

  สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในคุณลักษะณงาน อาจเป็นเพราะพนักงานแต่ละ

บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหัวหน้างานจ าเป็นต้องเอาใจใส่

พนักงานแต่ละบุคคลในเรื่องอ่ืนๆด้วย มากกว่าที่จะใส่ใจในตัวพนักงานเพียงเรื่องงานอย่างเดียว 
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 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ การหาค่าสัมประสิทธิ์ของความพึงพอใจใน

คุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ส านักงานใหญ่ โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 61 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ฐานิชย์ นนทสุวรรณ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน คุณภาพ

ชีวิตในการท างาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการท างาน และเจตคติการบริการของพนักงาน 

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ และในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความพึง

พอใจในคุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ส านักงานใหญ่อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน

ของพนักงานแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นความพึงพอใจในคุณลักษณะงานจึงมี

หลากหลายรูปแบบ อาจมีทั้งพนักงานที่มีความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่แท้จริง และพนักงานที่ไม่

มีความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีเหตุผลมาจากรูปแบบงานที่โดนหัวหน้างานสั่งการ ก าหนด

กรอบการท างาน ท าให้ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อแยกเป็นราย

ด้านพบว่า 

  สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความเชี่ยวชาญมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาจเป็นเพราะ

หัวหน้างานได้มอบหมายให้พนักงานท างานที่มีความถนัด ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ท าให้พนักงาน

เกิดความพึงพอใจในคุณลักษณะงานส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านลักษณะของงานมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาจเป็นเพราะ

พนักงานทราบหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงานอย่างชัดเจน ลักษณะงานที่มีความท้า

ทายความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่เหมาะสมท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในคุณลักษณะ

งานส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
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  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

เนื่องมาจากพนักงานแต่ละบุคคลมีระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่แตกต่างกัน ความพึง

พอใจในงานที่ส าคัญแตกต่างกัน พนักงานแต่ละบุคลลอาจยินดีหรือมีความเต็มใจที่ได้รับงานที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร หรืออาจไม่ยินดีที่ได้รับให้ท างานที่ส าคัญ อาจมาจากกลัวความผิดพลาดแล้วท า

ให้องค์กรเสียหาย เสียชื่อเสียง ท าให้ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงานไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ดังนั้น

จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมีอิสรภาพมีอิทธิพล

ทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาจเป็นเพราะ

พนักงานต้องการอิสระท่ีจะตัดสินใจในงานของตนเอง ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน โดยหัวหน้า

ไม่ตีกรอบหรือกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านความมี

อิสรภาพส่งต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

  สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาจ

เป็นเพราะพนักงานทุกคนย่อมต้องการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน ท าให้งานเกิดความผิดพลาดน้อยและท าให้เกิดแรงใจในการท างาน ท าให้พนักงานเกิดความ

พึงพอใจในคุณลักษณะงานด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานส่งต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 

33 แสดงให้เห็นว่า หัวหน้างานมีผลต่อผลการปฏิบัติของพนักงาน เพราสิ่งที่หัวหน้างานท านั้น 

พนักงานจะเห็นและน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้างานประพฤติตนเป็นที่

ไว้วางใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และยังให้ค าแนะน าการท างานกับ

พนักงานแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมารถ สูรโรคา 

(2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการศึกษาองค์การ

บริหารส่วนต าบล จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 
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  สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ถึงแม้ว่าจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแต่ในการศึกษา

ในครั้งนี้พบว่าการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะพนักงาน

รู้สึกว่าถ้าหัวหน้างานมีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดีแต่ไม่มีการพัฒนาแนวคิดวิธีการท างานรูปแบบ

ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น หรือไม่มีทักษะกระบวนการการแก้ปัญหา อาจไม่ส่งผลให้ผลการท างานออกมา

อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมณ์

การไม่มีอิทธิพลทางบวกกับส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง

บันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงหัวหน้างานท าให้พนักงาน

มองเห็นความส าเร็จในการท างาน เห็นผลตอบแทนและรางวัลที่จะได้รับ ด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้

พนักงานปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การมอบรางวัลประจ าปีให้พนักงานที่สามารถท างานได้ตามเป้าหมาย

ขององค์กรจนประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

  สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญามีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ อาจเป็นเพราะพนักงานได้รับโอกาสในการ

แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านมา ท าให้พนักงานมีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น หัวหน้างานกับพนักงานร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ร่วมกันหาทางออกท่ีดีที่เหมาะสมกับทีมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในทีม 

  สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ อาจเป็นเพราะพนักงานได้รับการ

เอาใจใส่จากหัวหน้างานเป็นรายบุคคล พนักงานแต่ละบุคคลได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แต่ละ

ต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม และหัวหน้างานให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของพนักงานทุกต าแหน่ง

งาน 

 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานไม่เป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน

ใหญ่ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยไม่ต้องผ่านตัวแปรกลาง  อย่างไรก็ตามหากพนักงานมีการรับรู้รูปแบบภาวะ



70 
 

 
 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านความพึงพอใจในคุณลักษณะงานก็ไม่มีผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศได้มากขึ้น จึงสรุปได้ว่าความคิดสร้างสวรรค์ไม่เป็นตัวแปรกลางของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เหตุผลเช่นนี้เพราะ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนั้น

สามารถขึ้นอยู่กับหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานอย่าง

เหมาะสม กระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้าง บรรยากาศที่ดีในการท างานร่ วมกัน  

การท างานในแต่ละงานนั้น พนักงานอาจไม่มีความพึงพอใจที่ได้รับมาให้ปฏิบัติงานแต่อาจท าเพ่ือ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สั่งการ เพราะเห็นว่าเป็นความก้าวหน้าขององค์กร ดังนั้นพนักงานอาจไม่มี

ความพึงพอใจในงานทุกงาน 

ประโยชน์จากการวิจัย 

 ประโยชน์เชิงการจัดการ 

1. เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีภาวะผู้น า 

เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

เนื่องจากหัวหน้างานนั้นมีความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกต าแหน่งและน าไปสู่

ประสิทธิผลขององค์กร 

2. ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาสร้างความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน โดยการพัฒนา

สร้างรูปแบบความพึงพอใจให้พนักงาน โดยบูรณาการในด้านต่างๆของความพึงพอใจในคุณลักษณะ

งานให้เกิดประโยชน์และเข้าถึงพนักงานให้เข้าใจกระบวนการอย่างราบรื่น เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีความสุขท าให้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงาน 

3. ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพของการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับพนักงานและพัฒนาคุณภาพในด้าน

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคลให้เพิ่มมากขึ้น 

  



71 
 

 
 

ประโยชนเ์ชงิทฤษฎี 

 จากการศึกษางานวิจัยทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จนเกิดการบูร

ณาการทางทฤษฎี เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความ

พึงพอใจในคุณลักษณะงาน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ศึกษาโดยใช้การทดสอบตัวแปรกลาง ด้วยการเก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ถ้าพนักงานมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีความพึง

พอใจในคุณลักษณะงานสูง ย่อมท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององค์กรได้ดียิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน 

ใหญ่ จ านวน 367 ราย ซึ่งเป็นการเลือกศึกษาเฉพาะองค์กรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งในอนาคตผู้วิจัมี

ความเห็นว่าควรมีการศึกษาด้านการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอ่ืน ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษามากขึ้น เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวจะช่วย

ส่งเสริมให้หัวหน้างานและพนักงานได้น าไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตนประจ าวันอย่างเหมาะสม 

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เช่น แรงจูงใจในการท างาน 

การท างานเป็นทีม ความผูกพันในองค์กร เป็นต้น 

3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมและรายละเอียดข้อมูล  

ดังนั้นควรมีการท าการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ในด้านการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติ งานที่เป็นเลิศ โดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากข้ึน 
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แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรื่อง : การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
 

ค าชีแ้จง 
1.โปรดตอบค าถามและท าเครื่องหมายลงใน () หน้าข้อความตามความจริงของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.โปรดตอบค าถามให้ครบทุกข้อ 
 3.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ส านักงานใหญ่ 
  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 
  ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง อนึ่งผู้วิจัยขอ
รับรองว่าค าตอบของท่านจะเป็นความลับอย่างสูงสุดและจะไม่มีผลกระทบในการท างานของท่านแต่
ประการใด 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

      นางสาวลลิตา ข าศิริ 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เรื่อง : การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 

ตอนที ่1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความตามความจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ 

 ( ) ชาย    ( ) หญิง 

2.อายุปัจจุบัน 

 ( ) น้อยกว่า 30 ปี   ( ) 30 – 40 ปี 

 ( ) 41 ปีขึ้นไป 

3.ระดับการศึกษา 

 ( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรี 

 ( ) สูงกว่าปริญญาตรี    

4.ระยะเวลาการท างานในธนาคารกสิกรไทย 

 ( ) น้อยกว่า 5 ปี   ( ) 5 – 10 ปี 

 ( ) 11 – 15 ปี   ( ) มากกว่า 15 ปี 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความและพิจารณาในหัวข้อการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงระดับกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาดังนี้ 

 
 

ข้อ 

 
 

การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
       การมีอทิธิพลอยา่งมอีุดมการณ์ 
1 หัวหน้างานของท่านแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้น า
ของการปฏิบัติงาน 

     

2 หัวหน้างานของท่านประพฤติตนเป็นทีไ่ว้วางใจ      
3 หัวหน้างานของทา่นมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน 
     

4 หัวหน้างานของท่านมีความตั้งใจในการบริหารงาน 
น าความส าเร็จมาสู่องค์กร 

     

5 หัวหน้างานของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
พนักงาน 

     

       การสร้างแรงบันดาลใจ 
6 หัวหน้างานของท่านสร้างขวัญและก าลังใจให้

พนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
     

7 หัวหน้างานของท่านแสดงความเชื่อมั่น ให้ความ
ไว้วางใจในตัวพนักงาน ถึงการบรรลุเป้าหมายการ
ท างาน 

     

8 หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ร่วมกัน 

     

9 หัวหน้างานของท่านสร้างบรรยากาศที่ดี กระตุ้นให้
เกิดการท างานเป็นทีมแบบมีชีวิตชีวา 
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ข้อ 

 
 

การรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
      การกระตุ้นทางปัญญา 

10 หัวหน้างานของท่านให้งานท้าทายความสามารถ      
11 หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้มีการใช้เหตุและผล 

ในการวิเคราะห์ปัญหามากกว่าการใช้ความรู้สึก
ส่วนตัว 

     

12 ผู้น าของท่านกระตุ้นการท างานพนักงานเพ่ือให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 

     

13 หัวหน้างานของท่านให้การสนับสนุนพนักงานในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

     การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
14 หัวหน้างานของท่านให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็น

ประโยชน์กับพนักงานแต่ละต าแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม 

     

15 หัวหน้างานของท่านกล่าวค ายกย่อง ชมเชยเมื่อ
พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 

     

16 หัวหน้างานของท่านให้ความส าคัญค ากับ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกต าแหน่งงาน 

     

17 หัวหน้างานของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้
และพัฒนาการท างานตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล 
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ตอนที ่3 ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความและพิจารณาในหัวข้อความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงระดับกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาดังนี้ 

 
 

ข้อ 

 
 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
      ด้านความเชี่ยวชาญ 
1 ท่านมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย      
2 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้ด้วยตนเอง      
3 ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การท างาน

ที่เปลี่ยนไป 
     

    ด้านลักษณะของงาน 
4 ท่านทราบหน้าที่และความรับผิดชอบในงานอย่าง

ชัดเจน 
     

5 งานที่ท่านท าอยู่มีปริมาณความเหมาะสมกับหน้าที่
ของท่าน 

     

6 งานของท่านมีลักษณะที่ท้าทายความรู้ 
ความสามารถ 

     

    ด้านความส าคัญของงาน 
7 ท่านรู้สึกยินดีมากหากได้รับงานที่มีความส าคัญต่อ

องค์กร 
     

8 เมื่อท่านได้รับงานส าคัญ ท่านจะตั้งใจท ามากเป็น
พิเศษ 

     

9 หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้เห็นว่างานที่ท่านท ามี
ความส าคัญ 
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ตอนที ่4 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความและพิจารณาในหัวข้อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องที่ตรงระดับกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาดังนี้ 

 
 

ข้อ 

 
 

ผลการปฏบิตัิงานทีเ่ปน็เลิศ 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 ท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

ทันเวลาที่ก าหนด 
     

2 ผลงานของท่านเป็นที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

 
 
ข้อ 

 
 

ความพงึพอใจในคุณลกัษณะงาน 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
    ด้านความมีอิสรภาพ 
10 ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานในการท างาน

ตามบทบาทหน้าที่ 
     

11 หัวหน้างานของท่านไม่ตีกรอบหรือตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด      
12 ท่านสามารถตัดสินใจได้เอง โดยที่หัวหน้างานไม่ต้องสั่ง

การ 
     

   ด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
13 ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของท่านทุกครั้ง      
14 ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายโดยผิดพลาดน้อย      
15 การรับรู้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานท าให้ท่านมีแรงใจในการ

ท างาน 
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ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................................. ..................................................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ................................... 

  

 
 

ข้อ 

 
 

ผลการปฏบิตัิงานทีเ่ปน็เลิศ 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3 ในการประเมินผลงาน ผลงานของท่านมีคุณภาพและท า

ให้ท่านได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ 
     

4 ผลงานของท่านสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพ่ือน
ร่วมงานได้ 

     

5 ท่านมักได้รับค าชมเชยจากผลการปฏิบัติงาน      
6 ผลงานของท่านสามารถช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กรให้

มีความเจริญก้าวหน้า 
     

7 ท่านรักษามาตรฐานการท างานและปรับปรุงวิธีการ
ท างานเพ่ือให้ผลงานของท่านออกมาให้ดียิ่งขึ้น 

     

8 ท่านประสบความส าเร็จกับการท างานในองค์กรแห่งนี้      
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ภาคผนวก ข 

หนังสอืเชิญผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมือวจิยั 

  



85 
 

 
 

 



86 
 

 
 

 



87 
 

 
 

 
  



88 
 

 
 

ประวตัผิูว้จิยั 

ชื่อ – สกลุ   นางสาวลลิตา ข าศิริ 

วนั เดือน ปีเกดิ   21 มิถุนายน 2535 

ที่อยู ่    55 ซอยเทอดไท 59/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

    โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2556  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 

    คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประวตัิการท างาน 

 ปัจจุบัน   บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จ ากัด 

    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

