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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นในปจจุบัน  ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเกิดขึ้น

ไดจากการรวมมือกันของบุคลากรในองคกร  รวมปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆขององคกรอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  โดยการบริหารทรัพยากร 4 อยางไดแก บุคลากร เงิน อุปกรณ และ

การบริหารจัดการ  ท้ังนี้บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะบุคคลากร

เปนผูกําหนดเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอ่ืนๆไมวาจะเปน เงิน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช

ภายในสํานักงานและเปนผูบริหารจัดการท่ีจะทําใหองคกรอยูรอดและกาวหนาในระบบการแขงขัน

และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  จะเห็นไดวาหากขาดบุคลากรหรือบุคลากรไมมี

ประสิทธิภาพในการทํางานหรือไมมีความเหมาะสมกับการดําเนินงาน นอกจากไมอาจดําเนินการ

ใหบรรลุผลสําเร็จไปดวยดีไดแลว ยังสงผลใหเกิดความส้ินเปลืองสูญเสียในการทํางานมากย่ิงขึ้น

ปริมาณการขยายตัวของความตองการแรงงานในปจจุบันยังมีอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลตอการทําใหเกิดความ

ตองแรงงานในภาคธุรกิจตางๆท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขต

อุตสาหกรรมตางๆซ่ึงมีผลตอสภาพการจางงานขององคกร องคกรยอมมีความตองการใหบุคลากร

ทํางานดวยความจงรักภักดีตอองคกร มีความผูกพันและอยูรวมกับองคกรเพ่ือชวยใหองคกรสามารถ

ใชประโยชนจากทรัพยากรมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ชวยใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเปนอยางด ีซ่ึงสงผลตอความกาวหนาและความ

อยูรอดขององคกรในอนาคต สุรีย แซเฮง (2550)  

ส่ิงหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกรนั่นก็คือความรูความสามารถของ

บุคลากรภายในองคกรยิ่งบุคลากรคนใด มีการทํางานรวดเร็ว นาเช่ือถือ มีการพัฒนาสรางนวัตกรรม

ใหมๆเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาของตนดวยแลว ยิ่งสงผลใหองคกรของตนนั้นเติบโตและ

สามารถขึ้นมาเปนผูนําทางธุรกิจไดในท่ีสุด ปจจุบันนี้หลายองคกรจึงใหความสําคัญกับบุคลากร

และมองวาการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงทุนมนุษยนั้น เปนส่ิงท่ีควรคาแกการลงทุนมากท่ีสุดและ

การท่ีองคกรจะมีกําไรมากขึ้นนั้นก็อยูท่ีบุคลากรท่ีมีศักยภาพมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ฉะนั้นจะทํา

อยางไรใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเหลานี้อยูในองคกรเราไดตลอดไป จึงมีแนวคิดเรื่องการบริหาร

จัดการคนเกงขึ้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกจํานวนมากท่ีประสบปญหาเกี่ยวกับการ

ลาออกและการยายงานของพนักงานของบริษัทท่ีมีความสามารถสูง  มีผลทําใหบริษัทสูญเสีย

บุคลากรท่ีสําคัญ ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญในหนาท่ี รวมทั้งเสียคาใชจายในการสรรหาคัดเลือก

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ดังนั้นผูบริหารของ

บริษัทจึงมีหนาท่ีในการบริหารงานและบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอีกท้ังยังตองทําใหเกิด

ขวัญและกําลังใจในการทํางานสรางแรงจูงใจและสรางความผูกพันขึ้นในองคกร เพ่ือใหบุคลากรท่ี

มีความรูความสามารถขององคกรสามารถปฏิบัติงานรวมกับองคกรไดนานท่ีสุดเทาท่ีองคกร

ตองการ 

จากขอมูลนี้ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

พลาสติก ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทํางาน

สูง เปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหบริษัทสามารถท่ีจะรักษาผลกําไร รักษาระดับการเติบโตเพ่ือเตรียม

รับมือกับการแขงขันท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นท้ังในปจจุบันและในอนาคตที่ มีการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลของการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพงานสูง

จะชวยลดปญหาและอุปสรรคและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต  

ทายท่ีสุดบริษัทพรอมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณตางๆในอนาคตและพรอมท่ีจะสงเสริมใหองคกรของ

ตนกาวไปสูองคกรช้ันนําระดับประเทศ 

จากความสําคัญและอิทธิพลของการแขงขันดานทรัพยากรท่ีรุนแรง อีกท้ังบุคลากรท่ีมี

ความสามารถและมีประสิทธิภาพงานสูงมีแนวโนมจะเลือกทํางานในองคกรท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของตนเอง ไดทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบการรับรูการสนับสนุนของ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม โดยศึกษากับกลุมพนักงานท่ี

มีตําแหนงระดับหัวหนางานจนถึงระดับผูบริหารของบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ

เพ่ือท่ีจะนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชประโยชนในการนําเสนอตอคณะผูบริหาร เพ่ือท่ีจะรวมมือกันหา

แนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้

เพ่ือธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือใหบุคลากรผลิตผลงานเชิงสรางสรรค 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภายในอุตสาหกรรมไดในอนาคต 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษดานการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและดานการ

สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

2.  เพ่ือศึกษาความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

3.  เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการ

บรรจุภัณฑ 

4.  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษท่ีสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค 

 5.  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

6.  เพ่ือศึกษาความคิดเชิงสรางสรรค สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.3 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการจัดสรรคาตอบแทนสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสตกิเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.4 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

สมมุติฐานท่ี 2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษสงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

   ส
ำนกัหอ
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   สมมุติฐานท่ี 2.1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.3 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดานการจัดสรรคาตอบแทนสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.4 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ  ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 สมมุติฐานท่ี 3 ความคิดเชิงสรางสรรคสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ

สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรมของพนักงาน บรษิัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภณัฑ 

โดยกําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้ 

 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรท่ีใชในการวจิยั

ดังนี้  

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

กลุมท่ี 1 ศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเชิงสรางสรรค 

   ส
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กลุมท่ี 2 ศึกษาผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

กลุมที ่3 ศึกษาระดับความคดิเชิงสรางสรรคสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจภุัณฑ 

  ตัวแปรอิสระ ไดแก ความคิดเชิงสรางสรรค 

  ตัวแปรตาม  ไดแก ผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม  

 4.2 ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานประจําท่ีปฏิบัติงาน ในบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือ

การบรรจุภัณฑ 2 แหงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร แบงเปนระดับหัวหนาจนถึงผูบริหารรวม 250 คน 

(สถิติบุคลากร: ฝายทรัพยากรมนุษย ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558) 

 4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 

  เก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2558 และ สรุปผลการวิจัยตั้งแต

เดือนมกราคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2558 
 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวจิัยเรื่อง “ ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงานบรษิัทผูผลิตพลาสติก

เพ่ือการบรรจภุัณฑ” มีกรอบแนวคดิในการวิจัยดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความคิดเชงิสรางสรรค 

H1.1,H1.2,H1.3,H1.4 

H2.1,H2.2,H2.3,H2.4 
H3 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม 

การรับรูการสนับสนุน 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

-การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

-การพัฒนาสมรรถนะ 

-การจัดสรรคาตอบแทน 

-การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  คําจํากัดความในการวิจัย 

 1.  การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรความสามารถพิเศษ หมายถึง การรับรูถึงการ

สนับสนุนเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความสามารถความเปนธรรมและ

ความกาวหนาของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถสรางผลการปฏิบัติงานใหบรรลุหรือสูงกวา

เปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว 

  1.1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการวางแผนเพื่อกําหนด

เปาหมายการวัดผลงานและการใหขอมูลยอนกลับแกพนักงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอดคลองและเปนไป

ในทางเดียวกันท้ังองคกร 

  1.2 การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาความรูทักษะความสามารถและ

คุณลักษณะอ่ืนๆท่ีทําใหพนักงานสามารถสรางผลงานไดโดดเดนปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพหรือสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  1.3 การจัดสรรคาตอบแทน หมายถึง การตอบแทนสําหรับผลการปฏิบัติงาน  โดย

เปนการจัดสรรอยางมีแบบแผน สอดคลองกับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงจะคํานวณจากผล

ประกอบการขององคกรโดยรวม 

  1.4 การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง การกําหนดเสนทางอาชีพท่ี

ชัดเจนและมีระบบรองรับการเติบโตของพนักงานในสายอาชีพมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให

มีศักยภาพตามสมควรแกการดํารงตําแหนงสอดคลองกับโครงสรางองคกรมีชองทางดวนสําหรับ

คนเกงหรือผูท่ีมีความสามารถสูงสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการขององคกรใน

อนาคต 

 2.  ความคิดเชิงสรางสรรค หมายถึง ความคิดแงบวกการคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆการขยาย 

ขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น

อยางเปนกระบวนการท่ีไมอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคยเดิม 

 3.  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม หมายถึง ผลงานท่ีสรางความแตกตาง สรางความ

ไดเปรียบใหกับธุรกิจเปนผลงานท่ีมีคุณคาอยางเดนชัดชวยใหการทํางานนั้นไดผลลัพธท่ีดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิมและสามารถตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคกร 

 

 

 

 

 

   ส
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7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  เพ่ือใหผูประกอบการเกิดความเขาใจและใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ีตองการเนนใหพนักงานสามารถแสดงความสามารถผานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 2.  เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประกอบการสําหรับการพัฒนากลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหทันตอสภาวะการแขงขันดานทรัพยากรบุคคลท่ีรุนแรงมากข้ึนท้ังปจจุบันและในอนาคต 

 3.  เพ่ือชวยผูประกอบการพัฒนาองคกรโดยนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพ่ือใหอัตราการ

ลาออกของพนักงานลดลง อันจะสงผลโดยตรงตอตนทุนท่ีลดลงในดานการบริหารจัดการเพ่ือ

เสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 4.  เพ่ือใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทได

อยางย่ังยืน    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ ไดนําแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงวรรณกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการศึกษามาใชเปนแนวทาง

ในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

1.  ขอมูลท่ัวไปของบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

2.  แนวคิดและทฤษฎีการสนับสนนุการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคดิเชิงสรางสรรค  

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม  

5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

1.  ขอมูลทั่วไปของบริษทัผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ประวัติความเปนมาของบริษัท ตงอินเตอรเนชั่นแนลแพ็คเก็จจ้ิง จํากัด  

  บริษัท ตงอินเตอรเนช่ันแนลแพ็คเก็จจิ้ง จํากัด เริ่มกอตั้งใน ป พ.ศ.2544 โดยการจด

ทะเบียนนิติบุคคล วันท่ี 11 มกราคม 2544 มีจํานวนหุน 10,000 หุน เริ่มแรกมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท ตอมามีการขยายงาน จึงมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 9,000,000 บาท และออกหุน

เพ่ิมอีก 40,000 หุน วัตถุประสงคตองการสงออกถุงพลาสติกจําหนายยังตางประเทศ โดยมีฐาน

จําหนายใหญอยูท่ีประเทศญ่ีปุน เม่ือปท่ีเริ่มกอตั้งมีจํานวนพนักงานท้ังหมด 43 คน ปจจุบันมี

พนักงานจํานวนท้ังหมด 485 คน (ขอมูล เดือนมกราคมป 2558)  ซ่ึงครอบคลุมหนวยงานสําคัญ

ตางๆ เชน ฝายผลิต ฝายการเงินและบัญชี ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายขาย/การตลาด เปนตน โดย

พนักงานท่ีมีตําแหนงหัวหนาขึ้นไปมีจํานวนท้ังส้ิน 105 คน โดยบริษัทฯ เปนผูผลิตพลาสติกเพ่ือ

การบรรจุภัณฑชนิด HDPE LLDPE PE PP และ OPP โดยมีกําลังการผลิตตอเดือนเทากับ 700 ตัน 

หรือเทากับ 700,000 กิโลกรัม และมียอดขายตอปโดยเฉล่ียเทากับ 200 ลานบาท  
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  ประวัติความเปนมาของบริษัท เค อินเตอรเนชั่นแนลแพ็คเก็จจ้ิง จํากัด  

 บริษัท เค. อินเตอรเนช่ันแนลแพคเก็จจิ้ง จํากัด ตั้งเม่ือป พ.ศ. 2518 ในช่ือ ล้ีเซงพลาสติก ท่ี

เนนการผลิตเพ่ือสนองความตองการใชถุงพลาสติกของตลาดภายในประเทศ ในเวลากวาหลายสิบป 

ท่ีไดส่ังสมประสบการณและความเช่ียวชาญในการผลิตบวกกับการเล็งเห็นความตองการใช

ถุงพลาสติกของตลาดทั่วโลก จึงไดกอตั้งเปนรูปบริษัท บริษัท เค. อินเตอรเนช่ันแนลแพคเก็จจิ้ง 

จํากัด ขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2530 ภายใตนโยบายการผลิตสินคาถุงพลาสติกท่ีมีคุณภาพ ควบคูบริการเพ่ือ

การสงออกในกวาหลายทศวรรษท่ีผานมา เราไดไปปกธงผลิตสินคาปอนอุตสาหกรรมตางๆ ใน

นานาประเทศ ซ่ึงตลาดสงออกหลักของเราไดแก ประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบ

ยุโรป ภายใตการทํางานในรูปแบบบริษัทขนาดกลาง ท่ีมีกําลังการผลิตกวา 750 ตัน หรือเทากับ 

750,000 กิโลกรัมตอเดือน โดยอาศัยความไดเปรียบของความยืดหยุน  ความรวดเร็วในการ

ดําเนินการและประสิทธิภาพในการผลิต สงผลใหเกิดความคลองตัวในการผลิต และสามารถรองรับ

ความตองการลูกคาไดหลากหลายในอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากกลุมสินคาตัวอยางท่ีเราผลิตได 

และ ช่ือเสียงท่ีส่ังสมมานานในสายธุรกิจ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินคาและ

บริการถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน เราจึงทําอยางเต็มท่ีในฐานะผูเริ่มตนสงตอสินคา

คุณภาพ เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา โดยบริษัทฯเปนผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑชนิด 

HDPE LLDPE PE และ OPP เริ่มกอตั้งดวยเงินลงทุนจํานวน 50,000,000 บาท ปจจุบันมีพนักงาน

ท้ังหมด 865 คน แบงเปนพนักงานระดับหัวหนาขึ้นไปจํานวน 145 คน (ขอมูล เดือนมกราคมป 

2558)   

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีการสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ  

แนวคิดลักษณะและคําจํากัดความคนเกง  

Berger (2004) ไดกลาววาคนเกง หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถเปนพิเศษโดดเดนเหนือ

บุคคลอ่ืน และสามารถสรางผลการปฏิบัติงานใหบรรลุหรือสูงกวาเปาหมายท่ีตนหรือองคกรตั้งไว 

ในขณะท่ี ฐิติพร ชมพูคา (2547) ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา คนเกงอาจมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแต

ละองคกร โดยขึ้นอยูกับลักษณะงาน ลักษณะของธุรกิจ นโยบาย วัฒนธรรมองคกร และกลยุทธของ

องคกร วาตองการเดินไปในทิศทางใด  

แนวคิดกระบวนการจัดการคนเกง  

สมุหทัย ทุมกา (2550) กลาวถึง กระบวนการจัดการคนเกงในมุมมองงานบริหารทรัพยากร

มนุษย ไดนําเสนอกระบวนการจัดการคนเกงในแนวทางเดียวกันวา กระบวนการจัดการคนเกงเปน

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการสรรหาคัดเลือกเขามาทํางาน จนกระทั่งออกจาก
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องคกร เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย การสรรหาคนเกง การ

คัดเลือกหรือระบุคนเกง การพัฒนาคนเกง การบริหารและจูงใจคนเกง และการรักษาคนเกงใหอยู

กับองคกร     จากกระบวนการบริหารจัดการคนเกง การจะไดคนเกงเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร

นั้น ตองเริ่มจากการระบุสรรหาคนเกงเปนอันดับแรก การระบุและสรรหาคนเกงจากแหลงตางๆ จึง

เปนส่ิงสําคัญและมีผลตอการเพ่ิมศักยภาพขององคกร โชติรส ดํารงศานติ อางถึง ฐิติพร ชมพูคํา 

(2547) ท่ีกลาวถึงเรื่องการบริหารจัดการคนเกงวา ตองมี 4 ปจจัยดังนี้  

 1.  การสรรหาคนเกง โดยวิธีการสรรหาคนเกงมี 2 วิธีท่ีสําคัญไดแก การสรรหาจาก

ภายนอกองคกร และการสรรหาจากภายในองคกร การสรรหาคนเกงจากภายนอก ขอดีของการสรร

หาพนักงานใหมนั้นจะทําใหองคกรไดรับความรู ประสบการณและแนวทางทํางานใหมๆจากบุคคล

เหลานั้น และหากองคกรมีระบบจัดการความรูท่ีดีเยี่ยม ก็สามารถนําความรูจากคนใหมมาแบงปน

ใหกับพนักงานท่ีอยูในองคกรได     ซ่ึงสอดคลองกับ อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2550) กลาวถึงเรื่องการ

สรรหาคนเกงวา การสรรหาคนเกงในยุคปจจุบันควรทําในเชิงรุกมากขึ้น โดยพยายามเจาะเขาถึง

แหลงคนเกง โดยกลุมคนเกงจากภายนอกอาจพิจารณาจากนักศึกษาจบใหมหรือใกลจบจาก

สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงท้ังจากในและ ตางประเทศ คนเกงในบริษัทคูแขง ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ

ในสาขาตางๆหรืออาจใชบริการจัดหาของท่ีปรึกษาดานการหาบุคลากร  

  2.  การระบุคนเกงและคัดเลือกคนเกง ในองคกรธุรกิจซ่ึงมีการนํากลยุทธการบริหาร  

จัดการคนเกงมาใชในองคกร ไดมีการระบุวิธีการคัดสรรคนเกงเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ

บริหารจัดการ เนื่องจากคนเกงหรือผูท่ีมีความสามารถสูงเปนกลุมท่ีจะตองไดรับการบริหารจัดการ

และพัฒนาแตกตางจากพนักงานกลุมอ่ืนๆ โดยการระบุคุณลักษณะของคนเกงเปนจุดเริ่มตนและ

เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง จากการศึกษาของ วาสิตา ฤทธ์ิบํารุง (2548) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยของความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริหารจัดการคนเกงในองคกร พบวา องคกรจะตอง

นําวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร และปจจัยอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบกัน ในการกําหนด

เปาหมาย แนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณลักษณะของคนเกงท่ีองคกรตองการ  

3.  การพัฒนาคนเกง มีวัตถุประสงคในการเสริมสรางจุดแข็งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้งพัฒนาจุดออนท่ีควรปรับปรุงของพนักงานแตละคน ใชการฝกอบรมพนักงาน เปนเครื่องมือ

ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของพนักงาน อยางไรก็ตามการฝกอบรมเปนเครื่องมือท่ี

ทําใหเกิดการเรียนรูระยะส้ัน สําหรับแรงจูงใจของผูเรียน ในการนําความรูไปใชตอหรือไมนั้น

ขึ้นอยูกับความตองการและความใสใจของผูเรียน รวมกับสภาพแวดลอมในการทํางานและการ

บริหารของผูบังคับบัญชา อุปสรรคเหลานี้ทําใหองคกรส้ินเปลืองงบประมาณจากการลงทุนท่ีไมมี

ผลตอบแทนเปนจํานวนมหาศาล อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2550)  
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การพัฒนาท่ีดีควรมีสวนชวยในการฝกฝนและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูถูกพัฒนาใหมี

ทักษะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางตอเนื่อง เครื่องมือท่ีนํามาใชควรมีสวนชวยใหพนักงานเกิด

การเรียนรูระยะยาว ในปจจุบันมีเครื่องมือท่ีนํามาใชในการพัฒนา คนเกงมากมาย เชน การสอนงาน 

การเรียนรูดวยตนเอง การมอบหมายงานท่ีมีคุณคา การใหคําปรึกษาแนะนํา การศึกษาตอ การ

ฝกงานและทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญ การบริหารโครงการ การมอบภารกิจท่ีทาทาย โดยเคร่ืองมือ

ตางๆเหลานี้เปนหนาท่ีสําคัญของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองใสใจและนํามาใชปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

ฐิติพร ชมพูคํา (2547) นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาคนเกงเปนรายบุคคล เพ่ือ

การปรับปรุง พัฒนา และเตรียมความพรอม ความกาวหนาในสายอาชีพ ของพนักงานเหลานั้น  

4.  การจูงใจคนเกงและรักษาคนเกง ในปจจุบันหลายองคกรไดใหความสําคัญตอการ  

รักษาคนเกงและพนักงานไวกับองคกร โดยจัดใหมีโปรแกรมการรักษาพนักงานไวกับองคกรมีการ

จายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีสรางสรรค การใหรางวัลและการตระหนักถึงความสําคัญของ

พนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การปรับเปาหมายของพนักงานให สอดคลองกับเปาหมาย

ขององคกร กลยุทธการเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน การวัดความพึงพอใจของพนักงาน การ

วางแผนสายอาชีพ กลยุทธความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว 

Banchirdrit (2009) พบวา 5 ปจจัยสูงสุดท่ีสงผลตอการออกจากงานของพนักงานท่ีมีผลงาน

ดีในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสในประเทศไทย คือ  1.  งานท่ีไดรับมอบหมาย ไมมีความทาทาย 

ไมมีความสําคัญตอองคกร  2.  ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานดาวเดนแตละคนไมไดถูก

จัดทําขึ้น  3.  คาจางเงินเดือนตองเทากับหรือนอยกวาตลาดแรงงาน  4.  สวัสดิการไมเปนท่ีพอใจ  5.  

นโยบายขององคกรไมชัดเจน ไมมีเปาหมายในการทํางาน  

 อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2550) กลาวตอเนื่องสอดคลองกับแนวคิดของ Banchirdrit (2009) ถึง

ผลของความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นหากคนเกงลาออกจากองคกรไปก็คือ  

 1.  การสูญเสียความรูท่ีอยูในตัวคนเกง ความรูท่ีอยูในตัวของพนักงานท่ีเปนคนเกงไมวาจะ

เปนความรูในวิชาชีพเฉพาะ ความรูท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางองคกรและลักษณะธุรกิจของบริษัท 

ความรูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการ เปนความรูท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล หาก

องคกรขาดระบบการจัดการความรูท่ีดี ปญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ นอกจากการสูญเสียคนเกงไปแลว ยัง

สูญเสียความรูท่ีอยูในตัวพนักงานซ่ึงเปรียบเสมือนพลังงาน พลังสมองท่ีสําคัญท่ีจะขับเคล่ือน ให

องคกรสามารถอยูรอดและเอาชนะคูแขงขันได  

  2.  การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงานท่ีเปนคนเกงมีความรักและพลังขับเคล่ือน ท่ีจะ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายไดเกินคุณภาพเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนดขึ้น และผลงานท่ีเกิดขึ้นนี้จะ

สงเสริมและผลักดันใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากคนเกงมีขีดความสามารถที่โดดเดน ชอบคิด
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ริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ตองการปรับปรุงพัฒนาระบบงานและ

กระบวนการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ นอกจากนี้พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานและองคกรของ

ตน มีแนวโนมท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได เนื่องจากเม่ือพนักงานมีความรูสึกรักและ

ศรัทธาตอองคกร ก็มีแนวโนมท่ีจะสงเสริมและถายทอดภาพลักษณในเชิงบวกท่ีมีตอองคกรใหกับ

ลูกคาดวย เม่ือลูกคาไดรับบริการท่ีด ีก็จะรูสึกดีตอองคกรดวย  

 3.  การสูญเสียแมแบบหรือตัวอยางท่ีด ีคนเกงจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับพนักงานคนอ่ืนๆใน

องคกรในแงของการใฝเรียนรูและมีความรับผิดชอบในงานสูง  แสวงหาโอกาสท่ีจะทํางานท่ี

หลากหลายแตกตางไปจากเดิม กลารับผิดชอบงานท่ีทาทายและมีความเส่ียงสูง  

 4.  การสูญเสียเวลาและงบประมาณคาใชจาย การท่ีพนักงานลาออกหนึ่งคนก็เทากับวา

องคกรจะตองสูญเสียเวลาและงบประมาณคาใชจายในการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม นอกจากนี้

องคกรยังตองเผชิญกับปญหาการสูญเสียเวลาเพ่ือฝกสอนงาน และสรางคนใหสามารถทํางานนั้นได 

เชนเดียวกันกับกรณีท่ีคนเกงลาออกไป องคกรจะตองใชเวลาและงบประมาณในการหาคนท่ีมีขีด 

ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ ท้ังนี้การสรรหาคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมไมใชเรื่อง

งาย และไมสามารถกําหนดเวลาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันสูง ผูท่ีจะ

เขามาแทนอาจตองการอัตราเงินเดือนสูงกวาคนเดิมท่ีลาออกไป  

 

 สรุปแนวคิดเร่ืองการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ  

 การจัดการบุคคลคนเกง หรือ บุคคลท่ีมีความสามารถเปนพิเศษโดดเดนเหนือบุคคลอ่ืน 

และสามารถสรางผลการปฏิบัติงานใหบรรลุหรอืสูงกวาเปาหมายท่ีตนหรือองคกรตั้งไว หากองคกร

คิดถึงแตเพียงความสําเร็จในปจจุบันและในอดีต โดยไมมองไปท่ีความสําเร็จท่ีจะเกิดขึ้นตอไปใน

อนาคต หรือสนใจแตเพียงยอดขาย ผลกําไรท่ีเกิดขึ้น โดยไมใสใจและไมสนใจท่ีจะนําเอาระบบ

ตางๆเขามาใชเพ่ือจูงใจและรักษาพนักงานท่ีเปนคนเกงเหลานี้ ปญหาท่ีองคกรอาจจะตองเผชิญ

ตอไปก็คือ ความสูญเสียท่ีมีมูลคามหาศาล และความสูญเสียเหลานี้เองเปนตนเหตุใหองคกรไม

สามารถพัฒนาและเติบโตตอไปอยางย่ังยืน แตองคกรจะสามารถยืนหยัดและแขงขันทางธุรกิจได

อยางม่ันคงถาพนักงานท่ัวไปและพนกังานท่ีเกงสามารถรับรูไดถึงการสนับสนุนขององคกรท่ีมีตอ

คนท่ีมีความสามารถสูง โดยท่ีการจูงใจคนเกงหรือการกระตุนใหคนเกงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมี

ปจจัยหลักๆ 4 ปจจัย  1.  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  2.  การพัฒนาสมรรถนะ  3.  การจัดสรร

คาตอบแทน  4.  การจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เม่ือปจจัยหลัก 4 ปจจัยไดเกิดขึ้นดวยการ

ออกแบบอยางสมบูรณแลว ความเปนไปไดท่ีองคกรหรือหนวยงานตางๆ จะสามารถรักษา พัฒนา

คนเกงใหมีผลการปฏิบัติงานสูงอยางตอเนื่องในอนาคต  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

วาสิตา ฤทธ์ิบํารุง (2548) กลาวถึง 3 แนวทางการระบุคนเกงไวอยางนาสนใจดังนี้วา  

1. การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปนการวัดคุณลักษณะดานความสามารถ โดย

พิจารณาจากผลสําเร็จของผลงานตามจริงภายในขอบเขตความรับผิดชอบท่ีพนักงานไดรับ

มอบหมาย ซ่ึงสามารถแบงประเภทพนักงานตามผลการปฏิบัติงานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1.1  พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีประมาณ 15% ของพนักงานท้ังหมดใน

องคกร เปนพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ ท่ีสรางผลประกอบการสูงสุดใหกับองคกร ซ่ึง

องคกรตองใหความสําคัญในการดึงดูด รักษา และพัฒนากลุมพนักงานเหลานี ้โดยพนักงานจํานวน 

2% ในกลุมนี้ จัดเปนพนักงานท่ีเปนดาวเดนขององคกร ซ่ึงตองมีการจัดการท่ีดีตอไป  

1.2 พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานมาตรฐาน มีประมาณ 70% ของพนักงาน

ท้ังหมดในองคกร โดยองคกรควรสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหพนักงานกลุมนี้สามารถกาว

ไปเปนพนักงานกลุมท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศไดในอนาคตตอไป   

1.3  พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํา มีประมาณ 15% ของพนักงานท้ังหมดใน

องคกร เปนผูท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังขององคกร โดย 3 - 5% ของพนักงาน

กลุมนี้จัดเปนพนักงานท่ีไมเหมาะสมกับองคกร ซ่ึงองคกรอาจพิจารณาเพื่อปลดออกจากงาน หรือ

สรางความรูสึกผูกพันในงานใหมีเพ่ิมมากขึ้นดวยการจัดหลักสูตรในการพัฒนาและติดตามดูแล

ผลงานของพนักงานเหลานี้อยางใกลชิด  

 2.  การประเมินศักยภาพในการทํางาน เพ่ือระบุหาวาพนักงานคนนั้นมีศักยภาพเหมาะสม

และเพียงพอท่ีจะเปนพนักงานดาวเดนท่ีสมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษจากองคกร จาก

ผูบังคับบัญชาของแตละสายงาน รวมถึงฝายบริหาร/ พัฒนาบุคลากรในองคกร เปนการประเมินถึง

ขีดความสามารถท่ีแอบแฝงซอนเรนอยูในตัวพนักงาน โดยขีดความสามารถ เปนเครื่องมือสําคัญท่ี

ใชในการประเมินวาพนักงานมีศักยภาพในการทํางานมากนอยเพียงไร โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

จากระดับความสามารถที่คาดหวังของตําแหนงงาน กับระดับความสามารถท่ีพนักงานทําไดจริง 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2550)  

 3.  การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรวมกับศักยภาพในการทํางาน Rothwell (2005) ได

กลาวถึงการแบงพนักงานออกเปน 4 กลุม จากการประเมินขีดสมรรถนะหรือศักยภาพ รวมกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถแบงประเภทพนักงานออกเปน 4 กลุม (ดูภาพท่ี 1) ไดแก  

  3.1 พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และผลการปฏิบัติงานสูง ซ่ึงเปนกลุมท่ีองคกรจะตอง

พัฒนาและรักษาพนักงานกลุมนี้ไว หรือสงเสริมใหไดทํางานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ รวมทั้งควรจะ

จัดวางความกาวหนาในสายอาชีพ ใหกับกลุมนี้เปนพิเศษ  
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  3.2 พนักงานท่ีมีศักยภาพต่ํา แตมีผลการปฏิบัติงานสูง องคกรจะตองมีการพัฒนา

เพ่ือหาทางยกขดีความสามารถหรือศักยภาพใหสูงขึ้น และหาวิธีการใหคนกลุมนี้มีอัตราการลาออก

นอยท่ีสุด ซ่ึงจะเปนประโยชนกับองคกรในระยะยาว  

  3.3 พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง แตผลการปฏิบัติงานต่ํา พนักงานกลุมนี้ขึ้นอยูกับการ

ดูแลขององคกร แตถาหากดูแลไมดีหรือใหทํางานท่ีไมเหมาะสม อาจจะทําใหพนักงานกลุมนี้มี

ศักยภาพต่ํา และผลการปฏิบัติงานต่ําได องคกรควรจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ในปจจุบันใหดีขึ้น ท้ังนี้ผูบังคับบัญชาโดยตรงควรมีบทบาทการสอนงาน การเปนพ่ีเล้ียงเพื่อพัฒนา

ผลการทํางานในกลุมนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  3.4 พนักงานท่ีมีศักยภาพต่ํา และผลการปฏิบัติงานต่ํา จะตองโยกยายใหไป

รับผิดชอบงานอ่ืนท่ีไมมีความสําคัญมากนักหรือหางานท่ีเหมาะสมกวาให หรือถาหากเห็นวาพัฒนา

ไมได อาจมีการออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อลดจํานวนคนกลุมนี้ลง เชน มาตรการการเกษียณ

กอนอาย ุเปนตน 

  ชัยทวี เสนาะวงศ (2547) ไดศึกษาถึงแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน ไดกลาวไววา 

ปจจุบันแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานได

เปล่ียนแปลงไปจากความเช่ือเดิมท่ีวา การประเมินผลการปฏิบัติงานใชเพ่ือการควบคุมและเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาเพ่ือประเมินผูใตบังคับบัญชาในการเล่ือนตําแหนง ขึ้น

เงินเดือน หรือการใหพนักงานพนจากตําแหนงหนาท่ี โดยท่ีผูบังคับบัญชาใชเกณฑการประเมินดวย

วิจารณญาณของตนเองและคุณลักษณะ นอกจากนี้ ยังเปนการประเมินเชิงคุณภาพมากกวาเชิง

ปริมาณ และมักจะใชการประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของการบริหารงานบุคคลมากกวาการ

พัฒนาพนักงาน จิรประภา อัครบวร (2549) 

 นอกจากนี้ สภาพแวดลอมโดยรอบองคกรท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคา

ระหวางประเทศ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจึงเปนปจจัยสําคัญท่ี

ผลักดันใหองคกรตองปรับกลยุทธการปฏิบัติงานไปในเชิงรุกมากย่ิงขึ้นจากการกําหนดความ

ตองการและทิศทางของธุรกิจ เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ การปฏิบัติงานจะมุงเนนท่ีการให

ความสําคัญกับผลงานท่ีเกิดขึ้น และยึดเปาหมายของงานเปนสําคัญ โดยอาศัยการกําหนดวิสัยทัศน 

เปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน อันจะนําไปสูความ
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เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงแนวคิดและ

หลักการสําคัญดานการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเปนผลจากการพัฒนากระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานมีดังตอไปนี ้ 

  1.  จะตองเกิดความสัมพันธเช่ือมโยงกันระหวางกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธ

ขององคกร จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 2.  ใหมองคนเปนสินทรัพย อยางหนึ่งท่ีควรคาแกการลงทุนเพ่ือมูลคาเพ่ิมของคนใหกับ

องคกร โดยใชกระบวนการตางๆ ของการบริหารจัดการ  

 3.  ระบบการใหรางวัลจะตองใหตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล  

 4.  มุงใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคกร และเกิดความไววางใจ เพราะผลลัพธหรือ

เปาหมายของการบริหารผลการปฏิบัตงิานในงานทรัพยากรมนุษยขององคกร คือ เพ่ือเกิดผลิตภาพ

กําไรและมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น  

 ชัยทวี เสนาะวงศ (2547) ไดใหแนวคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานวา องคกรมีความจําเปนท่ีจะตองมีการบริหารและพัฒนาพนักงานใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน จนมีผลการปฏิบัติงานในอนาคตบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายไดดังนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการใน

การบูรณาการเปาหมายขององคกรมาสูเปาหมายของหนวยงานและพนักงาน เปนกระบวนการ

ทํางานท่ีมุงมองไปขางหนาโดยมุงเนนท่ีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการ

สรางความรวมมือ การยอมรับ และเห็นพองตองกันมากกวาการควบคุมแตมุงเนนการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

 ทศพร ศิริสัมพันธ (2543) ไดใหแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยเนนท่ีการ

พิจารณาการบริหารจัดการเชิงระบบ ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร

ตางๆ ท่ีจะตองนํามาใชในการดําเนินงาน เชน งบประมาณ บุคลากร กระบวนการดําเนินงาน เชน

การวิเคราะหโครงการ ผลผลิตในรูปของสินคาหรือบริการ ผลงานท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง และสุดทายตองมีผลลัพธ เชน จํานวนการจางงาน มูลคา

การผลิตและการสงออก ความเติบโตและความเขมแข็งของอุตสาหกรรม เปนตน  
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 สรุปแนวคิดเร่ืองการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ ดานบริหารผลการปฏิบัติงาน  

 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการวางแผน เพ่ือทําขอตกลงรวมกันใน

เรื่องการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง การกําหนดเปาหมาย การวัดผล และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี

สนับสนุนเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละระดับ โดยการใชกระบวนการบริหารจัดการ(Managing) 

เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานผานการฝกสอน และการใหขอมูลยอนกลับแกพนักงานเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังตองมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอยางเปน

ทางการและรวมถึงการอภิปรายและทําขอตกลงเพ่ือการพัฒนา อันจะนําไปสูการพัฒนา เพ่ือ

ยกระดับผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นและมีศักยภาพในการทํางานท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวได ซ่ึงสอดคลองกับ (Bredrup, 1995a : อางถึงใน Williams, 1998 : 12) กลาว

วา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกรและผล

การปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกัน อันเปนผลจากความเช่ืองโยง

ของเปาหมายและมาตรฐานขององคกรท่ีกําหนดไว โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก การ

วางแผนผลการดําเนินงาน การบริหารผลการดําเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะ  

 ความหมายของสมรรถนะ  

 เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546) กลาวถึงคําวาสมรรถนะหมายถึง ความรู ทักษะและ

ความสามารถของมนุษยท่ีแสดงผานพฤติกรรม  

 ณรงควิทย แสนทอง (2547) กลาวถึงคําวาสมรรถนะ คือ บุคลิกของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง

ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัยหรือกลุมของความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล

ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของแตละบุคคลท่ีสามารถวัดและสังเกตได  

 อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2548) กลาววาสมรรถนะหมายถึง ความรู 

ความสามารถพฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเร็จ

ของเปาหมายของงานในตําแหนงนั้น ๆ  

 ดวงจันทร ทิพยปรีชา (2548) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ ความสามารถท่ีหมายถึง

กลุมพฤติกรรมสําคัญ ท่ีตองกระทําเพ่ือใหงานใดงานหนึ่งบรรลุผลสําเร็จดี  

 จากแนวคิดและความหมายสมรรถนะของนักวิชาการแตละทานจึงสามารถสรุปไดวา 

สมรรถนะ หมายถึงความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกทาง

พฤติกรรมแลวสงผลตอความสําเร็จในหนาท่ีและความรับผิดชอบในการทํางาน  
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  ความเปนมาของแนวคิดสมรรถนะ  

 สมรรถนะ ถือวาเปนแนวคดิและความเช่ือของผูบริหารองคกรวาความสามารถของบุคคล

จะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดผลลัพธสูงสุดขององคกรได เพราะสมรรถนะ หมายถึง

คุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวคนท้ังหมด ท่ีสะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการ

ทํางานท่ีมีความสัมพันธในเชิงเหตุผลและกอใหเกิดผลลัพธสูงสุด โดยมีท่ีมาจากพื้นฐานความรู 

ทักษะ วิธีคิด คุณลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจ โดย จรัมพร ประถมบูรณ (2547) ไดใหแนวคิด

เรื่องสมรรถนะไววา เปนการคนหาความสามารถของขาราชการในตําแหนงและระดับตาง ๆ วาควร

มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ หรือลักษณะใดท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  

 ศาสตราจารยเดวิด แมคเคิลแลนด นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮารวารด เปนผูริเริ่มแนวคิด

เกี่ยวกับสมรรถนะไดสรางแบบทดสอบทางบุคลิกภาพบุคคลเพ่ือศึกษาวา บุคคลท่ีทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยแตกตางกัน พบวา สมรรถนะเกี่ยวกับการเขาใจความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมและเปนปจจัยๆหนึ่งท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมใชการทดสอบดวย

แบบทดสอบความถนัด จึงอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ไดวา คุณลักษณะของ

บุคคลเปรียบเสมือนภเูขาน้ําแข็งท่ีถูกแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 1.  สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํา ไดแก ความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ ความชํานาญพิเศษในดาน

ตางๆท่ีบุคคลมีในสาขาตางๆท่ีไดมาจากการเรียนรู ซ่ึงสวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํานี้จะเปนสวนท่ีสังเกต

และวัดไดงาย  

 2.  สวนท่ีอยูใตน้ํา ไดแก บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง 

คุณลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจ สวนท่ีอยูเหนือน้ํานั้นเปนสวนท่ีสัมพันธกับเชาวนปญญาของ

บุคคล การท่ีบุคคลมีความฉลาดท่ีทําใหมีองคความรู และทักษะได จะยังไมเพียงพอท่ีจะทําให

บุคคลนั้นเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน  บุคคลจึงจําเปนตองมีแรงผลักดัน เบ้ืองลึก 

คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมท่ี

เหมาะสมดวยจึงจะทําใหบุคคลนั้นสามารถเปนผูท่ีมีผลงานท่ีโดดเดนได  
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 แนวคิดประเภทของสมรรถนะ  

 ปจจุบันมีการนําเสนอสมรรถนะ 2 ประเภท (Spencer and Spencer, 1993 อางใน  

ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2546: 223-240) ไดแก สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะท่ีทุกคนในองคกรตองมี

เพ่ือจะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามพันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ

ขององคกร และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน เปนสมรรถนะท่ีมีเฉพาะในบางตําแหนงงานใน

องคกร เชน ความรูความเชี่ยวชาญ และบุคลิกภาพท่ีตองมีในการทํางานในตําแหนงท่ีแตกตางกนัไป 

เชน นักบัญชี นักโปรแกรมเมอร ฯลฯ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2552) ได

แบงประเภทออกเปน 2 กลุมใหญๆไวดังนี้  

 1.  คุณสมบัติหลักท่ีทุกตําแหนงงานในองคกรจะตองมี หมายถึง ความสามารถสําคัญท่ี

บุคคลตองมี หรือตองทําเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว เชน พนักงานเลขานุการสํานักงาน 

ตองมีสมรรถนะหลัก คือ ติดตอประสานงานไดดี เปนตน หรือ ผูจัดการบริษัท ตองมีสมรรถนะ

หลัก คือ การส่ือสาร การวางแผนและการบริหารจัดการ เปนตน 

 2.  ความสามารถของบุคคลท่ีมีตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ตําแหนงหนาท่ีอาจเหมือน แต

ความสามารถตามหนาท่ีตางกัน เชน ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมีความสามารถตางกัน บางคน

มีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เปนตน  

 วิธีการศึกษาสมรรถนะ ควรพิจารณาสมรรถนะของแตละงาน แตละวิชาชีพ ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ความจําเปนท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือแตกตางตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย (2548)  

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  

 การประเมินมีวัตถุประสงคหลักอยูท่ีการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย

ของการพัฒนาคุณคา ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) การท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีนาเช่ือถือและสามารถ

ตัดสินคุณคาไดนั้นจําเปนตองใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชการวิจัยมีหลายประเภท เชน 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบวัดมาตรวัด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ี

มีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ มีความตรง มีความเช่ือถือไดและมีความไว หาก

เครื่องมือวิจัยมีคุณสมบัติครบถวนท้ัง 3 ประการในระดับสูงการแปลผลการวิจัยก็จะเช่ือถือได 

ดังนั้น เพ่ือใหงานวิจัยมีคุณภาพนักวิจัยตองใหความสําคัญในกระบวนการสรางหรือพัฒนา

เครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพ วิจิตร ศรีสุพรรณ (2547)  
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 สมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเช่ือวานําไปสูผลงานท่ีตองการจึง

ตองมีการประเมิน ซ่ึงการประเมินสมรรถนะเปนกระบวนการตัดสิน ตีคา หาคุณคาจากความรู 

ความสามารถ ทัศนคติและบุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมและการปฏิบัติเพ่ือ

เปนขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย(2548) เปนการ

ประเมินความสามารถของเจาหนาท่ีอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เปนกระบวนการท่ี

สามารถวัดได มัลลิกา โฆษิตชัยมงคล (2546) เนื่องจากสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานท่ีเปน

พฤติกรรมท่ีเช่ือวานําไปสูผลงานท่ีตองการ เปนการวัดพฤติกรรมไมใชวัดความรูความสามารถ 

ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินท่ีพฤติกรรมท่ีตรงไปตรงมา คือมีการสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมิน รัชนีวรรณ วนิชยถนอม (2548) แบบประเมิน

พฤติกรรมท่ีนิยมกันแพรหลาย ไดแก  

  1.  แบบประเมินความถ่ีหรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert scale) แตมีขอจากัด เนื่องจาก

พฤติกรรมในการทํางานนั้นไมมีบริบทของงานเปนตัวกํากับ  เชน ขาราชการระดับตนอาจมี

สมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูงได แตเพราะโดยหนาท่ีแลวขาราชการระดับ

ตน ไมมีโอกาสท่ีจะแสดงสมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูง ทําใหผลการ

ประเมินผิดพลาดได เนื่องจากหนาท่ีรับผิดชอบตางกัน 

   2.  แบบประเมินท่ีใชพฤติกรรมกําหนดระดับ เปนการบงบอกถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวังหรือ

ตองการใหเกิดขึ้นโดยแบงออกเปน 5 ระดับ อาภรณ ภูวิทยพันธ(2548) ไดแก  

  ระดับท่ี 1 ขั้นเรียนรู เปนการเริ่มตนฝกหัดซ่ึงสามารถปฏิบัติงานไดโดยตองอยู

ภายใตกรอบหรือแนวทางท่ีกําหนดขึ้น หรือเปนสถานการณท่ีไมยุงยากซับซอนได  

  ระดับท่ี 2 ขั้นปฏิบัติ ท่ีมีการแสดงพฤติกรรมท่ีกําหนดขึ้นไดดวยตนเอง หรือ

ชวยเหลือสมาชิกในทีมใหสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  ระดับท่ี 3 ขั้นพัฒนา ท่ีมีความสามารถในการนําสมาชิกในทีม รวมถึงการ

ออกแบบและคิดริเริ่มส่ิงใหม ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทีมงาน  

  ระดับท่ี 4 ขั้นกาวหนา เปนขั้นท่ีมีการวิเคราะหและนําส่ิงใหมๆ มาใชเพ่ือ

เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน และมีความสามารถในการสอนผูอ่ืนใหสามารถ

แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไดตามท่ีกําหนดขึ้น  

  ระดับท่ี 5 ขั้นผูเช่ียวชาญ เปนขั้นท่ีมีการมุงเนนท่ีกลยุทธและแผนงานในระดับ

องคกร รวมถึงความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงแนวทางหรือขั้นตอนการทํางาน  
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  แนวคิดการนําสมรรถนะไปประยุกตใช  

 1.  ใชในการคัดเลือกบุคลากร ซ่ึงจะมีประโยชนในการคัดเลือกบุคลากร คือ ชวยใหการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางานถูกตองมากขึ้น เพราะบางคนมีความเกง มีความรู มีความสามารถสูง มี

ประสบการณดี แตอาจจะไมเหมาะสมกับลักษณะการทํางานในตําแหนงนั้นๆ หรือไมเหมาะสมกับ

ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร  

 2.  ใชในการฝกอบรมและพัฒนา ซ่ึงจะมีประโยชนในการฝกอบรมและพัฒนา คือ ใชใน

การจัดทําเสนทางความกาวหนาในการฝกอบรมและพัฒนา ชวยใหทราบวาผูดํารงตําแหนงนั้นๆ 

จะตองมีความสามารถในเร่ืองใดบางและชองวางระหวางความสามารถท่ีตําแหนงตองการ กับ

ความสามารถท่ีเขามีจริงหางกันมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะไดนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา

ความสามารถสวนบุคคลตอไป   

  3.  ใชในการพิจารณาเล่ือนระดับและปรับตําแหนง 

  4.  ใชประโยชนในการโยกยายตําแหนงหนาท่ี ซ่ึงจะชวยใหทราบวาตําแหนงท่ีจะยายไป

ปฏิบัติงานนั้นจําเปนตองมีความสามารถอะไรบาง มีความเหมาะสมในการโยกยายหรือไม  

 5.  ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหทราบวาสมรรถนะเรื่องใดท่ีจะชวยให

ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดสูงกวาผลงานมาตรฐานท่ัวไป และปจจุบันผูปฏิบัติงานคนนั้นๆ 

มีสมรรถนะตามนี้หรือไม  

 6.  ใชในการบริหารผลตอบแทน ชวยในการกําหนดอัตราวาจางบุคลากรใหมวาควรจะ

ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถ หากผูปฏิบัติงานมีสมรรถนะตามท่ีองคกร

ตองการสูง ก็จะไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวาผูท่ีมีสมรรถนะต่ํากวาแตวุฒิการศึกษาเดียวกัน 

  ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมท่ีบงช้ีสมรรถนะของ

บุคคลจึงตองการการวัดท่ีแมนยํา การออกแบบวิธีการประเมินและแบบประเมินอยางเปนรูปธรรม 

สามารถเปดเผยความรู ความสามารถและทักษะท่ีแทจริง รวมถึงเทคนิคการประเมินตองโปรงใส

และเปนธรรมดวย ดวงจันทร ทิพยปรีชา (2548)  

 

 สรุปแนวคิดเร่ืองการจัดการความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ  

 จากความหมายของสมรรถนะ คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ 

ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน 

ๆ ในองคกร ดังนั้นวิธีการประเมินสมรรถนะจึงเปนการวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรู การ

ประเมินตองมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงตองใช

แบบประเมินท่ีมีพฤติกรรมในการกําหนดระดับการแสดงความสามารถ เปนพฤติกรรมท่ีคาดหวัง
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หรือตองการใหเกิดขึ้น  การใชประโยชนในการประเมินสมรรถนะในงานของบุคคลจะมี

ประสิทธิภาพและมีความแมนยําได การเขียนพฤติกรรมช้ีวัดแตละสมรรถนะเปนหัวใจของการ

เขียนสมรรถนะ การเรียบเรียงและการพรรณนาพฤติกรรมช้ีวัดตองอาศัยขอมูลเชิงพฤติกรรมท่ีได

จากการศึกษาวิเคราะหงานในแตละตําแหนงงานอยางละเอียด ประกอบกับการพิจารณาเชิงวิชาการ

และจากการประเมินสภาพจริงของงานวาพฤติกรรมใดเปนหัวใจของสมรรถนะน้ัน ๆ  

   

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดสรรคาตอบแทน  

 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน  

 คาตอบแทน หมายถึง คาแรง คาจาง เงินเดือน หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีนายจาง จายใหแก

ลูกจาง หรือพนักงานเพื่อตอบแทนการทํางาน หรืออาจหมายถึงคาทดแทนท่ีนายจางจายเปน

คาตอบแทนความสูญเสียตาง ๆ สมาคมจัดการธุรกจิแหงประเทศไทย (2532)  

  การบริหารคาตอบแทน หมายถึง การพัฒนานโยบาย การวางแผน การจัดรูปงาน และการ

นํานโยบายในการจายคาตอบแทนไปปฏิบัต ิ ตลอดจนควบคุมการจายคาตอบแทนใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไว กิ่งพร ทองใบ (2553)  

  คาตอบแทน หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ท่ีองคกรจายใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายนี้อาจจายใน

รูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ไดเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะความ

เปนอยูของครอบครวัผูปฏิบัติงานใหดีขึน้ สุจิตรา ธนานันท (2552)  
  

 ทฤษฎีการบริหารคาตอบแทน  

 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทน มีรากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

คาตอบแทน ซ่ึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับระบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน สรุปไดดังนี้  

 1.  ทฤษฎีคาจางแบบดั้งเดิม  

  1.1. ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต หลักการของทฤษฎีคาจางตามผลผลิตเนนการ

พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคาจางและผลผลิตและการจางงานเปนสําคัญ โดยในการพิจารณา

ถึงความสัมพันธระหวางคาจางกับผลผลิตนั้น จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของผลผลิตแรงงาน เปน

หลัก และจะใชเปนฐานสําหรับการจายคาจาง ซ่ึงแบงเปน 2 ทฤษฎียอย ไดแก  

   1.1.1 ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทายตามทฤษฎีนี้ คาจางท่ีจายตอบแทน

จะเทากับมูลคาของผลผลิตสวนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นมาจากผลผลิตรวมตามปกติ มูลคาของผลผลิตท่ีทําได

นั้น การพิจารณาจะทําโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่นายจางไดรับอันเนื่องมาจากผลผลิตของงาน

ท่ีสูงขึ้น  
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   1.1.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต เปนการนําทฤษฎีคาจางตามผลผลิต

สุดทายมาปรับปรุง กลาวคือเปดโอกาสใหแตละคนแสดงความสามารถเพ่ิม (หรือลด) คาจางของ

ตนตามประสิทธิภาพผลผลิตท่ีตนทําได ซ่ึงหมายถึงพยายามท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางคาจาง

และเงินเดือนใหเปนไปตามผลผลิตท่ีทําได  

  1.2.  ทฤษฎีกองทุนคาจาง หลักการของทฤษฎีกองทุนคาจางนั้น นายจางจะกําหนด

กองทุนท่ีเรียกวากองทุนคาจาง ซ่ึงไดมาจากสวนหนึ่งของทุนหมุนเวียนท่ีเกิดจากการสะสมผลกําไร

จากการผลิตในปท่ีผานๆ มา นายจางจะใชเงินจากกองทุนในการขยายงาน และเปนทุนคาจาง ดังนั้น

คาจางจึงเทากับจํานวนเงินในกองทุนคาจางหารดวยจํานวนแรงงานท่ีจาง ดังนั้นคาจางจะสูงขึ้นก็

ตอเม่ือมีการลดคนทํางานหรือเพ่ิมขนาดกองทุน 

  2.  ทฤษฎีพฤติกรรมของคาจาง  

 ทฤษฎี Vroom (Vroom Theory, 1964 :อางในสิริอร วิชชาวุธ, 2549: 222 - 228) ไดกลาววา

บุคคลจะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดนั้น ขึ้นอยูกับวาในอดีตนั้นมีความสัมพันธกับการไดรับ

ผลตอบแทนตาง ๆ อยางไร บุคคลคาดวาจะไดรับผลตอบแทนอยางไร และเขามีความปรารถนาใน

ส่ิงนั้นมากนอยเพียงใด เชน ถาพฤติกรรมนั้นไดรับผลทางบวกเสมอ บุคคลนั้นก็มีแนวโนมท่ีจะ

เลือกทําพฤติกรรมนั้น แนวโนมในการเลือกจะเปนตัวผลักดัน ใหเกิดการกระทํา  

 ดังนั้นแนวโนมในการปฏิบัติงานของบุคคลจะขึ้นอยูกับการคาดหวังวาการปฏิบัติงานจะ

ตามมาดวยผลลัพธและความพึงพอใจของผลลัพธนั้นตอบุคคล ซ่ึงมีตัวแปรอยู  3 ขอดังนี้ 1.  ความ

พึงพอใจ ความสําคัญของบุคคลขึ้นอยูกับผลลัพธของความสามารถหรือรางวัลจากความสําเร็จใน

การทํางาน ตัวแปรนี้พิจารณาดานความตองการซ่ึงเปนท่ีพึงพอใจของบุคคล  2.  ความสัมพันธ

ระหวางการปฏิบัติงานกับรางวัล หมายถึง อัตราสวนซ่ึงคนเราเชื่อวาระดับการปฏิบัติงานระดับหนึ่ง

ระดับใดจะนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ  3.  ความสัมพันธระหวางความพยายามและการปฏิบัติงาน

หมายถึง ความนาจะเปนซ่ึงบุคคลไดรับคือ การทุมเทพยายามอยางมากท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงาน  

 สุพานี สกฤษฎวานิช (2549) ไดกลาวถึงหลักการของทฤษฎีการเสริมแรงวา หลักการของ

ทฤษฎีนี้เช่ือวาคนจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีมีการ

ตอบสนองในลักษณะท่ีเขาตองการ ทฤษฎีนี้ใชอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตั้งใจท่ีจะแสดง

พฤติกรรมเพื่อหวังผลบางอยาง  

 Watson (1964) ไดเสนอวาพฤติกรรมของคนโดยสวนใหญนั้นจะไดรับอิทธิพลมาจาก

รางวัลท่ีบุคคลนั้นไดรับเนื่องมาจากแสดงพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีเปนบวกหรือ

นาพอใจนั้น จะทําใหคนมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเชนนั้นออกมาอีก ในขณะท่ีพฤติกรรมท่ี

นําไปสูผลลัพธท่ีเปนลบหรือถูกทําโทษแลวพฤติกรรมนั้นจะถูกเลิกไป  
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  แนวคิดการบริหารคาตอบแทน  

 การกําหนดหลักการในระบบคาตอบแทนมีเหตุผลคือองคกรตองการจายคาตอบแทนใน

ระดับท่ีเหมาะสม ไมสูงเกินจําเปนและไมต่ําเกินไป หากกําหนดสูงเกินจําเปน จะทําใหคาใชจาย

ดานทรัพยากรบุคคลสูง หากกําหนดต่ําเกินไปก็จะทําใหองคกรไมสามารถสรรหาและรักษา

คนทํางานได ในปจจุบันคาตอบแทนท่ีกําหนดขึ้นเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหองคกรมีโอกาสในการเลือก

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานในองคกรได การบริหารคาตอบแทนจึงเปนเคร่ืองมือ

ในการแขงขันขององคกร การกําหนดคาตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพมีหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้  

 1.  หลักความเสมอภาคภายในหรือหลักคางาน หมายถึง งานเทากัน คาตอบแทนควรเทากัน  

 2.  หลักความยุติธรรมภายนอกหรือหลักอัตราตลาด หมายถึง การกําหนดคาตอบแทนตอง

คํานึงวาองคกรอ่ืนท่ีตองการบุคลากรลักษณะเดียวกันกับท่ีเราตองการจายคาตอบแทนอยางไร  

 3.  หลักผลงาน หมายถึง คนท่ีผลงานมากควรไดคาตอบแทนมาก คนท่ีผลงานนอยควรได  

คาตอบแทนนอย  

 4.  หลักความเสมอภาคของบุคคลหรือหลักสมรรถนะ หมายถึง การจายคาตอบแทนท่ี

คํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถรวมถึงทักษะอ่ืน ๆ ของบุคคลเปนหลัก โดยมีสมมุติฐานวา คน

ท่ีมีสมรรถนะสูงควรไดรับคาตอบแทนสูง  

 5.  หลักความสามารถในการจาย หมายถึง ภาระคาใชจายดานทรัพยากรบุคคลท่ีองคกรจะ

รับได การกําหนดคาตอบแทน บางอยางจะตองคํานึงถึงภาระระยะยาวดวย เชน การจายบําเหน็จ

บํานาญ เปนตน  

 การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เปนหลักการท่ีจัดวาเปนการจายแบบคุณธรรม ท่ี

ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิดการยอมรับของผูปฏิบัติงาน กิ่งพร ทองใบ (2545)  

 ระบบการบริหารคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมักใชกับงานท่ีมีความกวาง  และ

จําเปนตองใชสมรรถนะในการจัดการท่ีไมสามารถวัดได หรือวัดไดยาก การจายท่ีระดับนี้มักจาย

ตามการบรรลุถึงผลไดท่ีพึงประสงค สวนการจายตามทักษะการปฏิบัติงานเหมาะกับงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีตองใชทักษะ และความรูท่ีแยกกันชัดเจน ผูทํางานท่ีทํางานในระดับปฏิบัติการนี้มักจะ

ไมไดมีอิทธิพลตอผลได และทิศทางขององคกรโดยรวม  Mackay (1997)  

 วิธีการจายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เช่ือมโยงไปถึงระดับผลการปฏิบัติงาน หรือ

ผลท่ีไดขององคกรตามท่ีตกลงกันไวกอน ซ่ึงมีวิธีการจายหลายรูปแบบ เชน จายเปนการปรับฐาน

เงินเดือน หรือใหเปนโบนัส หรือรางวัลรูปแบบอ่ืนๆ จนถึงปจจุบันยังไมมีวิธีการจายผลตอบแทน

การทํางานท่ีดี และสมบูรณแบบท่ีสุด องคประกอบท่ีแตกตางกันในธุรกิจเดียวกันอาจตองการ
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วิธีการจายผลตอบแทนการทํางานท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามวิธีการท่ีดีท่ีสุดจะตองมีหลักการ ดังนี้ 

Mackay (1997)  

 1.  จูงใจใหผูทํางานทํางานอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรอยางตอเนื่อง  

 2.  ผูทํางานไดรับรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติท่ีด ีและจูงใจใหปรับปรุงใหดีมากขึ้น  

 3.  ผลผลิต และคุณคาท่ีสรางขึ้นโดยผูทํางาน จะไปลดตนทุนในการจางงาน   

 

สรุปแนวคิดเร่ืองการจัดการความสามารถพิเศษ ดานการจัดสรรคาตอบแทน  

 การจายคาตอบแทนตามผลงาน เปนการจายคาตอบแทนรูปแบบหนึ่งท่ีนํามาใชในระบบ

การบริหารคาตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลักษณะของการจายคาตอบแทนเปนระบบการจาย

คาตอบแทนแบบคุณธรรม หรือเปนการจายคาตอบแทนแบบจูงใจ ซ่ึงเปนการจายคาตอบแทน

สําหรับผลการปฏิบัติงานท่ีสูงเกินกวามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีตั้งไว  รูปแบบของการจาย

คาตอบแทนตามผลงาน สําหรับงานแตละดานอาจมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมของ

องคกร เชน การจายคาตอบแทนตามผลงาน อาจพิจารณากําหนดคาตอบแทนแบบสวนแบงกําไร 

ซ่ึงในการพิจาณาสวนแบงกําไรจะคํานวณจากผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม การจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจําปรายบุคคล  

 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ  

 เพ็ญวดี ไมยวงษ (2553) ใหความหมายของเสนทางความกาวหนาในหนาท่ีการงานของ

พนักงาน ไวดังนี้ เสนทางความกาวหนาในหนาท่ีการงานของพนักงานแตละตําแหนงในองคกร ซ่ึง

องคกรไดกําหนดไวอยางตอเนื่องและเปนระบบ เสนทางท่ีแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของ

พนักงานเมื่อเขามาปฏิบัติงานในองคกรไดระยะเวลาหนึ่งตามเงื่อนไข  

 อาภรณ ภูวิทยพันธ (2554) ไดใหความหมายของเสนทางความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง 

เสนทางหรือผังความกาวหนาในสายอาชีพท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของตําแหนงในองคกร  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กลาวถึงความหมายของการจัดทําเสนทางอาชีพ วาเปน

กระบวนการจัดวางลําดับขั้นของตําแหนงงาน ซ่ึงบุคคลสามารถจะกาวเดินไปไดในชวงชีวิตการ

ทํางานของเขา  

 สรุปไดวา การจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ แสดงใหเห็นถึงการเติบโตในสายอาชีพ

ของพนักงาน เม่ือเขามาปฏิบัติในองคกรใดองคกรหนึ่ง โดยการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพนี้ เปนเครื่องมือชวยในการกําหนดความกาวหนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันจะสงผลให

พนักงานทํางานอยางมีเปาหมายและสามารถวางแผนอนาคตตนเองเพ่ือใหไปถึงเปาหมายได  
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  หลักการและแนวคิดของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

 ประคัลภ ปณฑพลังกูร (2557) กลาวถึงความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานนั้น เปนอีก

เรื่องท่ีปจจุบันหลายๆ องคกรตางใหความสําคัญอยางมาก เพราะเช่ือวา ถาองคกรมีการวางระบบ

ความกาวหนาทางสายอาชีพไว ก็จะทําใหพนักงานรูสึกถึงความกาวหนาในองคกร และมีแรงจูงใจ

ท่ีอยากจะทํางานกับองคกรไปนานๆ จริงๆ แลวมันก็ถูกสวนหนึ่ง แตก็ไมเสมอไปท่ีองคกรท่ีมีการ

วางระบบไวอยางดีแลว พนักงานจะอยากอยูทํางานไปตลอด  

 องคกรสวนใหญ พอพูดถึงคําวาความกาวหนาเกือบทุกท่ีมองวา ก็เปนแคระบบท่ีทําให

พนักงานไดรับการเล่ือนตําแหนงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามอายุงานท่ีพนักงานอยูทํางานในองคกร โดยไป

เพ่ิมคําวา “อาวุโส” เขาไปในตําแหนงงานก็พอ หรือบางท่ีก็ไปเพ่ิมคําวา “ผูเช่ียวชาญพิเศษ” เขาไป 

โดยท่ีไมมีการกําหนดความแตกตางของหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงงานไวเลย ผลก็คือ 

ไมวาจะทํางานในช่ือตําแหนงอะไร จะอาวุโส หรือไมอาวุโส หรือจะเช่ียวชาญพิเศษ หรือไมก็ตาม 

ตางก็ทํางานเหมือนเดิม ไมตางอะไรกับวันแรกท่ีเขามาทํางานเลย ถาองคกรของทานบริหาร

ความกาวหนาในสายอาชีพในลักษณะท่ีกลาวมาขางตน  นั่นแปลวา ไมใชวิธีการบริหาร

ความกาวหนาทางสายอาชีพท่ีถูกตอง  

 ประคัลภ ปณฑพลังกูร (2557) ไดแนะนาถึงวิธีท่ีจะสงเสริมใหมีระบบการกําหนดแผน

ความกาวหนาในอาชีพ ดังนี้  

 1.  ตองมีการกําหนดชัดเจนวา ตําแหนงใดบางท่ีจะมีโอกาสกาวหนาตามเสนทางสายอาชีพ 

ประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีตองทําตั้งแตตน เนื่องจากในความเปนจริงของการทํางาน ไมใชทุก

ตําแหนงในองคกรท่ีจะออกแบบความกาวหนาทางสายอาชีพไดท้ังหมด ตําแหนงท่ีออกแบบไมได 

หรือไมคอยมีใครเขาทํากันก็เชน ตําแหนงพนักงานขับรถ ตําแหนงพนักงานพิมพดีด หรือตําแหนง

พนักงานรับโทรศัพท หรือแมกระท่ังตําแหนงงานทางดานธุรการบางตําแหนง เพราะตําแหนงงาน

เหลานี ้ไมไดมีความยาก หรือความเปนอาชีพท่ีคอยๆ เติบโตไปไดตามความลึกของวิชาชีพนั้นๆ 

กลาวคือ ทําอยางไรก็ยังคงทําแบบนั้นไมวาจะผานไปกี่ปก็ตาม ดังนั้น การกําหนดสายอาชีพท่ีดีนั้น 

สวนใหญจะกําหนดเฉพาะตําแหนงงานหลักๆ ขององคกร หรือไมก็เปนตําแหนงงานหลักท่ีมีความ

ลึกทางดานวิชาชีพไดมากขึ้นเม่ือเวลาผานไป  

 2.  กําหนดจํานวนระดับการเติบโต และเกณฑในการเล่ือนระดับ หลังจากท่ีมีการกําหนด

ตําแหนงไวอยางชัดเจนแลว ส่ิงถัดไปท่ีตองทําก็คือ การกําหนดจํานวนระดับในการเติบโต ในกรณี

นี้ถาองคกรใดมีการแบงระดับงานตามคางานไวแลว จะย่ิงดีสาหรับการเติบโตตามสายอาชีพ เพราะ

สามารถท่ีจะนําไปเช่ือมโยงกับคางาน และโครงสรางเงินเดือนไดเลย จํานวนระดับการเติบโตของ
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แตละตําแหนง หรือของแตละสายอาชีพก็อาจจะไมเทากันได อยูท่ีความลึกของวิชาชีพนั้นๆ ท่ี

จะตองใชในการทํางานในองคกร สวนใหญสายงานหลักขององคกรมักจะเปนสายงานท่ีสามารถ

ออกแบบจํานวนระดับการเติบโตไดยาวกวาสายงานสนับสนุน ตัวอยางเชน วิศวกรในโรงงาน ก็

อาจจะออกแบบได 3-4 ระดับ ขึ้นกับความลึกและความกวางของงานท่ีตองรับผิดชอบ  

 เม่ือกําหนดจํานวนระดับไดแลว ส่ิงท่ีตองทําถัดไปอยางเล่ียงไมไดเลยก็คือ เกณฑในการ

เล่ือนระดับงานจาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 3 ตามลําดับ ซ่ึงองคกรสวนใหญก็จะตกมาตายตรงเกณฑนี้อีก

เชนกัน กลาวคือมักจะใชจํานวนปตามอายุงานของพนักงานมาเปนเกณฑ โดยไมดูผลงาน หรือ

ความสามารถในเชิงวิชาชีพท่ีลึกขึ้นเลย สุดทายพนักงานก็โตตามอายุงานอีกเชนกัน โดยไมสามารถ

ท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมตามตําแหนงงานท่ีสูงขึน้ไดเลย องคประกอบของเกณฑการเล่ือนระดับโดยมาก

จะประกอบไปดวย ผลงานยอนหลังของพนักงาน จํานวนปในผลงาน และความสามารถที่ตองทํา

ใหไดกอนท่ีจะเล่ือนตําแหนง  

 3.  หัวหนากับลูกนองตองวางแผนความกาวหนารวมกัน เม่ือระบบทุกอยางเสร็จส่ิงท่ีตอง

ทําใหเกิดขึ้นใหไดก็คือ หัวหนากับลูกนองจะตองมีการวางแผนความกาวหนาทางสายอาชีพรวมกัน 

โดยหัวหนาจะตองเปนผูพิจารณาพนักงานแตละคนท่ีตนดูแล ท้ังในดานผลงาน ความสามารถ 

ทักษะตางๆ ในการทํางาน และวางแผนวาพนักงานแตละคนนาจะมีศักยภาพในการเติบโตไปทาง

ใดไดบาง ตามระบบท่ีวางไวขางตน จากน้ันจะตองมีการหารือกับพนักงานแตละคนวาแตละคนมี

เปาหมายท่ีอยากจะเติบโตไปทางไหนบาง ประกอบกับส่ิงท่ีหัวหนาคิดไว หารือกันเพ่ือท่ีจะวางแผน

ความกาวหนาในสายอาชีพของลูกนองแตละคน  และทําใหพนักงานแตละคนมองเห็น

ความกาวหนาของตนเองในกรณีตางๆ จากน้ันก็ตองมีการวางแผนสําหรับการพัฒนาพนักงานแตละ

คนเพ่ือใหมีทักษะในการทํางานท่ีสูงขึ้นใหสอดคลองกับเกณฑความกาวหนาท่ีกําหนดไว และเม่ือ

พนักงานคนใดเขาเกณฑท่ีกําหนด จึงจะเสนอใหมีการปรับระดับ หรือเล่ือนระดับงานตาม

ความกาวหนาทางสายอาชีพ  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2550) ไดศึกษาและใหแนวทางการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สามารถสรุปไดวาการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเขามาปฏิบัติงานในองคกร มีสวน

ชวยในการสรางขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเกงคนดีไวในองคกร รวมทั้งเปนการปูทางสูการสราง 

พนักงานท่ีมีคุณคาใหแกองคกรในระยะยาว โดยการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพนี้ เปน

เครื่องมือชวยในการกําหนดความกาวหนาในการงาน ทําใหพนักงานทํางานอยางมี เปาหมาย และ

กําหนดหนทางไปสูความสําเรจ็ของเปาหมาย   
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 เม่ือคนเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคกร พนักงานจึงควรไดรับโอกาสใหพัฒนา ตนเอง

ไดตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพจึงมีจุดมุงหมายไปยังบุคลากรใหมี

ความตระหนักตอความสนใจ คุณคา จุดออนจุดแข็งของตนเอง การไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความกาวหนาในหนวยงาน การวิเคราะหเปาหมายในอาชีพ และการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อ

บรรลุเปาหมายในอาชีพ สามารถจัดทําไดท้ังเปนแผนระยะส้ัน (1-2 ป) และแผนระยะยาว (5-10 ป) 

หรืออาจจัดทําเปนลักษณะของสายอาชีพ สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

 1.  สายอาชีพในแนวดิ่ง เปนการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตําแหนงพนักงานซ่ึงบทบาทและหนาท่ี

ความรับผิดชอบจะเปล่ียนไปตามตําแหนงงาน ท่ีสูงขึ้นโดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ  

  1.1 การเล่ือนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “บริหาร” สูระดับ “บริหาร”  

  1.2 การเล่ือนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “บริหาร”  

  1.3 การเล่ือนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ?“พนักงาน” สูระดับ “พนักงานอาวุโส”  

 2.  สายอาชีพในแนวนอน เปนการโอนยายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ท้ังนี้ตําแหนงงาน

อาจเปล่ียนแปลงหรือไมเปล่ียนแปลงโดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ  

  2.1 การโอนยายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงานภายในหนวยงานเดียวกัน  

  2.2 การโอนยายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงานตางหนวยงานกัน  

 

  รูปแบบการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2550) ไดแบงรูปแบบการจัดทําเสนทาง

กาวหนาในอาชีพออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้  

 1.  การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบปด แสดงสายอาชีพของพนักงานใน

แนวดิ่ง ในลักษณะของการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตําแหนงงานในสายงานเดิมท่ีรับผิดชอบซ่ึงจะอยู

ภายในฝายหรือหนวยงานเดียวกัน โดยมีการเล่ือนขั้นทีละลําดับจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นหนึ่ง  

 2.  การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบเปด แสดงสายอาชีพของพนักงานใน  

แนวดิ่ง ในลักษณะของการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตําแหนงงานและในแนวนอน ในลักษณะของการ

โอนยายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณในแตละขั้น  

 3.  การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบกึ่งปด แสดงสายอาชีพของพนักงาน  

ในแนวดิ่ง ในลักษณะของการเล่ือนขั้น หรือเล่ือนตําแหนงงานตามสายงานท่ีรับผิดชอบ โดย

สามารถเปรียบเทียบ แตละตําแหนงท่ีอยูในลําดับขั้นเดียวกันได 
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ขั้นตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาโครงสรางองคกร ตําแหนงงาน การศึกษาลักษณะท่ัวไปของ

โครงสรางองคกรและตําแหนงงานในปจจุบันเปน  ขั้นตอนเริ่มตนกอนการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ เพ่ือสรางความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดผังโครงสรางองคกร โครงสราง

ตําแหนงงาน และระดับตําแหนงงานขององคกรในปจจุบัน และเพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะห

งาน การจัดกลุมงานใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององคกร  

 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหงาน การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอบเขตหนาท่ีความ

รับผิดชอบและกิจกรรมหลัก ของแตละงานรวมท้ังคุณสมบัติท่ีจําเปนของงานในตําแหนงงานตางๆ

โดยจะวิเคราะหขอบเขตของตําแหนงงานในกลุมตางๆตามผังโครงสรางองคกรและผังโครงสราง

ตําแหนงงาน ปจจุบันเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกลุมงานและจัดทํารูปแบบของสายอาชีพให

เหมาะสมกับภารกิจขององคกร  

 ขั้นตอนท่ี  3  การจัดกลุมงาน การจัดกลุมงาน หมายถึง การจัดแบงกลุมงานท่ีมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคํา

บรรยายลักษณะงานของตําแหนงงานท่ีจัดทําขึ้น โดยการจัดกลุมงานมีวิธีการตอไปนี ้ 

  3.1.  ศึกษาขอบเขตหนาท่ีงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน  

  3.2.  การจัดแบงกลุมงาน โดยพิจารณาจัดกลุมงานจากงานท่ีมีความสามารถ ท่ี

คลายคลึงกันควรจัดอยูในกลุมเดียวกัน  

  3.3.  การจัดแบงกลุมงานยอย ของแตละกลุมงานท่ีกําหนดขึ้น  

 ขั้นตอนท่ี  4  การจัดทําเกณฑ แนวทางการจัดทํารูปแบบเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพขององคกรมีดังตอไปนี ้ 

  4.1.  การระบุตําแหนงงานท้ังหมดท่ีอยูในหนวยงานท้ังในระดับฝาย สวนแผนก

ของแตละกลุมงานยอยในแตละกลุมงานท่ีกําหนดขึ้น  

  4.2.  การจัดกลุมแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนยายกลุมงานใหเหมาะสม

ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถในงาน โดยมีแนวทางเลือก คือ โอนยายงานขามกลุมงาน  

  4.3.  การจัดทําเสนทางความกาวหนาของตําแหนงงาน มีหลักเกณฑคือ โอนยาย

ทุกระดับตําแหนงงานและโอนยายบางระดับตําแหนงงาน เชน การเล่ือนตําแหนงและโอนยายงาน

ภายในงานท่ีเหมือนกัน เปนตน  
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  แนวทางในการนําการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปปฏิบัติ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2550) ไดแนะนําวิธีการนําแนวทางในการนํา

การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปปฏิบัติไว 6 ขอ ดังนี้  

 1.  ผูบังคับบัญชาควรแจงใหพนักงานรับรูถึงความกาวหนาในสายอาชีพท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือ

เปดโอกาสใหพนักงานสามารถสอบถามขอมูลตางๆในการสรางความเขาใจตรงกัน  

 2.  ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถที่

คาดหวัง เพ่ือวิเคราะหและประเมินหาชองวางของความสามารถ  

 3.  ฝายทรัพยากรมนุษยจัดทําสรุปความสามารถของพนักงานท่ีตองพัฒนารวมท้ังกําหนด

หลักสูตรหรือโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล  

 4.  ผูบังคับบัญชาจะตองแจงแผนการพัฒนาใหพนักงานรับรูและสรางความเขาใจให

ตรงกันโดยการช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางหรือวิธีการพัฒนา รวมทั้งวิธีการในการติดตามผล  

 5.  ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบริหารแตละหนวยงานติดตามผลการพัฒนา  

 6.  ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานดําเนินการ โอนยาย 

หรือเล่ือนตําแหนงงานกรณีท่ีพนักงานมีความพรอมและไดรับการฝกอบรม  และพัฒนาตาม

แผนการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล 
 

 สรุปแนวคิดเร่ืองผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ การ

จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

 แผนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนการกําหนดเสนทางอาชีพท่ีชัดเจน 

และมีระบบรองรับการเติบโตของพนักงานในสายอาชีพการงาน มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ใหมีศักยภาพตามสมควรแกการดํารงตําแหนง สอดคลองกับโครงสรางองคกรและการดําเนินธุรกิจ

ในอนาคต ซ่ึงการเล่ือนระดับตําแหนงของบุคลากร ควรจะใหมีความเหมาะสมตามหลักสมรรถนะ

และความอาวุโส ถาจะใหดีควรมีการวางแผนเรื่องการหมุนเวียนงาน ท้ังในสายงานและขามสาย

งาน เพ่ือท่ีจะใหผูบริหารในอนาคตมีทักษะและความรอบรูในงานท่ีหลากหลาย เสนทางอาชีพท่ีดี

ควรมีชองทางการเติบโตใหเลือกมากกวา 1 เสนทาง ควรจะมีชองทางดวน สําหรับคนเกงหรือผูท่ีมี

ความสามารถสูง การมีแผนพัฒนาสายอาชีพท่ีชัดเจน ทําใหบุคลากรสามารถรับรูถึงโอกาส

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองในองคกร ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และ

สามารถวางแผนความกาวหนาพัฒนาตนเองใหโตในสายอาชีพท่ีตองการโดยสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและความตองการขององคกรในอนาคต โดยมีขั้นตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนา

ในอาชีพ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน ขั้นท่ี 2 การ

วิเคราะหงาน ขั้นท่ี 3 การจัดกลุมงาน ขั้นท่ี 4 การจัดทําเสนทางการกาวหนาในตําแหนงงาน  
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 สรุปแนวคิดท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ  

จากการทบทวนวรรณกรรมในสวนท่ี 1 สามารถสรุปไดวา คนเกงมีคุณลักษณะท่ีบงช้ีความ

เกง 2 ดาน คือ  1.  คุณลักษณะดานความสามารถและ  2.  คุณลักษณะดานศักยภาพสวนบุคคล ซ่ึง

คุณลักษณะดานท่ี 1 ดานความสามารถน้ี จะตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี จึงจะสามารถรักษา

ผลงานในระดับสูงตอไปไดเพ่ือสรางประโยชนระยะยาวใหแกองคกรดวย 2 ปจจัยคือ 1.  การ

บริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนตองาน  2. ดานศักยภาพสวนบุคคล การ

ท่ีองคกรจะสนับสนุนการพัฒนาในดานศักยภาพนี้จะตองมีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพและ

ในขณะเดียวกันจะตองจูงใจดวยการจัดสรรคาตอบแทนอยางเปนธรรม เพราะคนเกงสามารถเลือก

งานและเปล่ียนงานงาย ซ่ึงสอดคลองกับ โทรน และ เพลแลน (2550) ไดกลาววา คนเกง เปนบุคคล

ท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติท่ีจะนําตนเองไปสูบทบาทท่ีมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น สามารถ

จัดการหรือแกปญหารวมท้ังเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรนและมีจิตใจท่ีเขมแข็งแมวา

จะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความพึงพอใจท่ีไดสรางหรือคิดคน

นวัตกรรมใหม มีความเปนผูนําและมีวิสัยทัศน และท่ีสําคัญตองสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีความคิดเชิงสรางสรรค  

 ทอแรนซ กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือส่ิง

ท่ีบกพรองขาดหายไป แลวจึงรวบรวมความคิดหรือตั้งเปนสมมติฐานทําการทสอบสมมติฐาน และ

เผยแพรส่ิงท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานนั้น  

 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ (2548) ไดใหความหมายของการคิดเชิงสรางสรรคไวอยางนาสนใจ

ดังนี้ การคิดเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ การ

ขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู สูความคิดใหมๆ ท่ีไมเคยมีมากอน เพ่ือ

คนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น เปนการสรางสรรคส่ิงใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม เปน 

ความคิดท่ีหลากหลาย คิดไดกวางไกล หลายแงหลายมุม เนนท้ังปริมาณและคุณภาพ องคประกอบ

ของความคิดสรางสรรค ไดแก ความคิดนั้นตองเปนส่ิงใหมไมเคยมีมากอน ใชการได และมีความ

เหมาะสม การคิดเชิงสรางสรรคจึงเปนการคิดเพ่ือการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมไปสูส่ิงใหมท่ีดีกวา 

ซ่ึงจะไดผลลัพธท่ีตางไปโดยส้ินเชิงหรือท่ีเรียกวา "นวัตกรรม" ซ่ึงมีผลมาจากความคิดสรางสรรค มี

ความหมายแยกไดเปน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.  เปนความคิดแงบวก 2.  เปนการกระทําท่ีไมทําราย

ใคร 3.  เปนการคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ  

 ทอแรนซ (1969) ไดอธิบายถึงท่ีมาของความคิดสรางสรรค ซ่ึงแบงเปน 5 ขั้นดังนี้ ขั้นท่ี 1 

การพบความจริง ขั้นท่ี 2 การคนพบปญหา ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน ขั้นท่ี 4 การคนพบปญหา และ

ขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการคนพบ ขั้นนี้เปนการยอมรับคําตอบท่ีไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววา
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นาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร แตตอจากจุดนี้การแกปญหาหรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ แต

ผลท่ีไดจากการคนพบจะนําไปสูหนทางท่ีจะทําใหเกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม  

 ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ (2548) ไดจําแนกท่ีมาของความคิดสรางสรรควา

เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ  1.  เริ่มจาก จินตนาการ แลวยอนสูความจริง เกิดจากการท่ีเรานํา ความฝนและ

จินตนาการ ซ่ึงเปนเพียงความคิด ความใฝฝนท่ียังไมเปนจริง แตเกดิความปรารถนาอยางแรงกลาท่ี

จะทําใหความฝนนั้นเปนจริง  2.  เริ่มจาก ความรูท่ีมี แลวคิดตอยอดสูส่ิงใหมท่ีเรียกวา นวัตกรรม 

เกิดจากการนําขอมูลหรือความรูท่ีมีอยูมาคิดตอยอด หรือคิดเพ่ิมฐานขอมูลท่ีมีอยู จะเปนเหมือนตัว

เขี่ยความคิดใหเราคิดในเรื่องใหมๆ  

 กระบวนการความคิดสรางสรรค  

 1.  เกิดส่ิงกระทบความรูสึกใหตองคิด เปนตนเหตุหรือสาเหตุของเรื่องท่ีตองใชความคิดใน

การทําใหเรื่องนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค  

  2.  รวบรวมขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ทุกประเด็น ทุกแงมุม  

 3.  แจกแจง วิเคราะหความสัมพันธของขอมูล นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาแจกแจง 

วิเคราะหความสัมพันธ หรือดูความเชื่อมโยงระหวางกัน  

 4.  การคดิและทําใหกระจางชัด จัดระบบความคิดตามขอมูลท่ีไดแจกแจงและวิเคราะห

ความสัมพันธแลว ใหสามารถมองเห็นภาพ ขั้นตอน ความเชื่อมโยงของแตละสวนไดอยางชัดเจน  

 กรรณิการ สุขุม อางจาก อารีย พันธมณี (2546) ไดศึกษาลักษณะพื้นฐานของผูท่ีมีความคิด

สรางสรรค ซ่ึงมาท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้  

 1.  ความรูสึกไวตอปญหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการ

จดจําปญหาตางๆ รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาใจผิด 

ส่ิงท่ีขาดขอเท็จจริง ส่ิงท่ีเปนมโนทัศนท่ีผิดหรืออุปสรรคตางๆ ท่ียังมืดมนอยู ซ่ึงพอจะสรุปไดวา 

ความรูสึกไวตอปญหาของบุคคลเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะบุคคลจะไมสามารถแกปญหาจนกวา

เขาจะไดรูวาปญหานั้นคืออะไร หรืออยางนอยเขาจะตองรูวาเขากําลังประสบปญหาอยู  

 2.  ความคลองในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการ

ผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แลวเลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแกปญหา ส่ิงท่ี

แสดงลักษณะพิเศษของความคลองในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดท่ีมากมายและรวดเร็ว

แลว แนวความคิดท่ีผลิตขึ้นมาใหมนั้นควรจะเปนแนวความคิดท่ีแปลงใหม และดีกวาแนวความคิด

ท่ีอยูในปจจุบัน นอกจากนั้น บุคคลท่ีไดช่ือวามีความคลองในการคิด จะตองมีความสามารถ

ปรับเปล่ียนทิศทางในการคิดไดเปนอยางด ี 
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 3.  ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการคนหา

แนวทางใหมๆ หรือวิธีการแปลงๆ แตกตางกันออกไปมาใชในการแกปญหา ความคิดริเริ่มเปนส่ิงท่ี

จําเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบริหารจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแนวทางใหมๆ มา

แกปญหาท่ีเปล่ียนแปรไป นอกจากจะตองแสวงหาแนวทางใหมๆ แลว ยังจําเปนจะตองปรับปรุง

แนวทางใหมๆ เหลานี้มาชวยแกไขปญหาท่ีคิดขึ้นในสภาพการณใหมๆ ดังนั้น นักบริหารจําเปน

จะตองสราง “ความคิดริเริ่ม” ใหเกิดขึ้น ท่ีกลาววาความคิดริเริ่มเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารใน

วงการธุรกิจ ก็เนื่องมาจากวาการประกอบธุรกิจนั้นมีการแขงขั้นกันมาก โดยเฉพาะในดานการผลิต

สินคาใหเปนท่ีตองการของตลาด ใหมีความแปลกใหม คุณภาพดี และราคาถูก ซ่ึงความคิดริเริ่มจะ

ชวยแกปญหาตางๆ เหลานี้ไดมาก  

 4.  ความยืดหยุนในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการ

หาวิธีการหลายๆ วิธีมาแกไขปญหา แทนท่ีจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว เพ่ือท่ีจะไม

นํามาใชซํ้าอีก แลวพยายามเลือกหาวิธีการใหมท่ีคิดวาแกปญหาไดมาแทน ซ่ึงความยืดหยุนในการ

คิดจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความคลองในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุนในการคิดและความ

คลองในการคิดจะเปนความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลายๆ  วิธีเพ่ือใชในการ

แกปญหา ดังนั้น ถาบุคคลจะพัฒนาหรือปรับปรุงความยืดหยุนในการคิด ซ่ึงจะชวยใหเขาพัฒนา

ความยืดหยุนทางการคิดไดเปนอยางด ี 

 5.  แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจ

เปนลักษณะสําคัญของบุคคลในการท่ีจะแสงตนวาเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค แรงจูงใจนี้สามารถ

ทําใหบุคคลกลาวแสดงความพิเศษท่ีไมเหมือนใครออกมาอยางเต็มท่ี หรืออาจจะมากกวาคนอ่ืนๆ 

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงนี ้จะใหความสนใจในการหาแนวทางแกปญหาดวยความกระตือรือรนและส่ิง

ท่ีผลักดันใหเกิดความกระตือรือรน ก็คือ แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจเปนส่ิงท่ีสําคัญของการเตรียม

ปญหา เราพบวาความสําเร็จในชีวิตสวนใหญจะขึ้นอยูกับแรงจูงใจ  

 Garison (1954) ไดอธิบายถึงลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค ไวดังนี้  

 1.  เปนคนท่ีสนใจในปญหา ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไมถอยหนีปญหาท่ีจะเกิดขึ้น แต

กลาท่ีจะเผชิญปญหา กระตือรือรน ท่ีจะแกไขปญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนา

ตนและงานอยูเสมอ  

 2.  เปนคนมีความสนใจกวางขวางทันตอเหตุการณรอบดาน ตองการการเอาใจใสใน 

การศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอพรอมท้ังยอมรับขอคิดเห็นจาก ขอเขียนท่ีมี

สาระประโยชน และนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบใชพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน  
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 3.  เปนคนท่ีชอบคิดหาทางแกปญหาไดหลายๆ ทางเตรียมทางเลือกสําหรับแกไขปญหา ไว

มากกวาหนึ่งวิธีเสมอ ท้ังนี้เพ่ือจะชวยใหมีความคลองตัวและประสบผลสําเร็จมากขึ้น เพราะการ 

เตรียมทางแกไวหลายๆ ทางยอมสะดวกในการเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณไดและยังเปน

การ ประหยัดเวลาและเพ่ิมกําลังใจในการแกไขปญหาดวย  

 4.  เปนคนท่ีมีสุขภาพรางกายสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจหรือสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ก็ดี

นั่นเอง ท้ังนี้เพราะมีการพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ และมีความสนใจตอส่ิงใหมท่ีพบ และยัง

เปนชางซักถามและจดจําไดดี ทําใหสามารถนําขอมูลท่ีจดจํามาใชประโยชนไดดี จึงทําใหงาน

ดําเนินไปไดดวยดี   

 5.  เปนคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดลอม วามีผลกระทบตอความคิด

สรางสรรค ดังนั้น การจัดบรรยากาศ สถานท่ี ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม จะสามารถขจัดส่ิงรบกวน

และอุปสรรค ทําใหการพัฒนาการคิดสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 สรุปแนวคิดเร่ืองความคิดเชิงสรางสรรค  

 ความคิดเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ 

การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู สูความคิดใหมๆ ท่ีไมเคยมีมากอน 

เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือส่ิง

ท่ีบกพรองขาดหายไป แลวจึงรวบรวมความคิดหรือตั้งเปนสมมุติฐานทําการทดสอบสมมุติฐาน 

และเผยแพรส่ิงท่ีไดจากการทดสอบสมมตุิฐานนั้น เปนความคิดแงบวก เปนการกระทําท่ีไมทําราย

ใคร เปนการคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ โดยมีลักษณะสําคัญหลักๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูการ

จัดการความสามารถพิเศษ 2 ลักษณะคือ 1.ความคิดริเริ่ม 2.ความคิดยืดหยุน  

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษและแนวคิด

การคิดเชิงสรางสรรค ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “ผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของ

พนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ” เนื่องจากพนักงานจะเกิดความรูสึกท่ีดีตอ

องคกรท่ีไดรับการสนับสนุนในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางครบถวนและเปนระบบ 4 ดาน

ไดแก ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและ

ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ซ่ึงการกระตุนใหพนักงานเกิดความคิดเชิงสรางสรรค เกิด

แนวความคิดใหมๆท่ีจะพัฒนางานและองคกรของตนเอง เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง

องคกรกับพนักงานซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการศึกษาดังนี้ 
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 สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2   กรอบแนวคิดผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

    พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงเชิงนวัตกรรมของพนักงานระดับหัวหนางานจนถึง

    ผูบริหารกรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภณัฑ 

 

4.  แนวคิดและทฤษฎีผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

 ความหมายผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

 ณัฐยา สินตระการผล (2550) ไดใหความหมายวา ผลงานเชิงนวัตกรรม หมายถึง ผลงานท่ี

ผูปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด จากจินตนาการและอาจรวมถึงประสบการณของตนเอง โดย

มิไดลอกเลียนแบบอยางของผูอ่ืน อีกท้ังยังมีอิสระท่ีจะคิดรูปแบบใหมๆท่ีแหวกแนวจากของเดิมท่ีมี

อยู เปนผลงานท่ีมีคุณคาทางความคิดริเริ่มอยางเดนชัด  มีผลลัพธตรงขามกับการทํางานท่ีมุง

ประโยชนทางธุรกิจ ผูเขียนตองสามารถใชจินตนาการ หรือความคิดคํานึงของตน เขียนสาร หรือ

นําเสนอผลงาน ออกมาดวยถอยคําท่ีสละสลวยประทับในผูอานผูฟง และใหความรูสึกในทาง

เพลิดเพลินเจริญใจและประดับสติปญญาไปดวยในตัว  

 อารีย พันธมณี (2543) ไดอธิบายวาผลงานเชิงนวัตกรรมวา เปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในทุกคน 

และสามารถสงเสริมใหพัฒนาไดท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การสอน ฝกอบรม และ

ทางออมคือ การสรางบรรยากาศ และการจัดส่ิงแวดลอม สงเสริมความอิสระในการเรียนรู ดวย

กระบวนการท่ีสัมพันธกัน 3 อยางดังนี ้ 

ความคิดเชงิสรางสรรค 

H1.1,H1.2,H1.3,H1.4 

การรับรูการสนับสนุน 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาสมรรถนะ 

 การจัดสรรคาตอบแทน 

 การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ    ส
ำนกัหอ
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 1.  การยอมรับในคุณคาของแตละบุคคลอยางไมมีเง่ือนไข ครู พอแม หรือสังคมท่ีเกี่ยวของ

กับบุคคล ตองยอมรับความสามารถของบุคคลแตละคน ความเช่ือม่ันทําใหบุคคลเกิดความรูสึก

ม่ันคงปลอดภัย จะทําใหบุคคลสามารถคนพบส่ิงตางๆท่ีมีคุณคา หรือมีความหมายตอตนเอง โดยไม

ตองใหใครกระตุน   

 2.  การสรางบรรยากาศท่ีไมตองมีการวัดและการประเมินจากบุคคลภายนอก จะทําใหเกิด

ความรูสึกอิสระ กลาแสดงออกทั้งความคิดและการกระทําอยางสรางสรรค  

 3.  ความเขาใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญสําหรับการสรางความรูสึกปลอดภัย การท่ีเรามีความ

เขาใจและยอมรับจะทําใหสามารถแสดงศักยภาพในการสรางสรรคไดอยางเต็มท่ี  

 ณัฐยา สินตระการผล (2550) ไดกลาวถึง อุปสรรคของการสรางสรรคผลงานวา สําหรับ

มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ท่ีนําไปสูผลการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรคอัน

เปนศักยภาพของบุคคลเอง แตปจจัยทางสภาพแวดลอมและโอกาสท่ีไดรับในเวลาตอมาอาจเปน

การเกื้อกูลหรือลดทอนการเติบโตของพฤติกรรมเชิงสรางสรรคได โดยเสนอลักษณะในแตละ

อุปสรรคไวดังนี้  

  1.  อุปสรรคเชิงการรับรูโดยความเคยชินเปนอุปสรรคสําคัญของการรับรู มนุษยมักตีความ

ส่ิงท่ีรับรูตามความเคยชิน แกปญหาตามความเคยชินทําใหไมสามารถสรางสรรคแนวคิดใหมๆได  

 2.  อุปสรรคเชงอารมณ เปนอารมณท่ีมีสวนสัมพันธกับบุคลิกภาพหรือนิสัย อุปสรรคเชิง

อารมณท่ีสําคัญคือ ความกลัว เพราะพฤติกรรมสรางสรรคตองอาศัยการริเริ่ม การลองผิดลองถูก ซ่ึง

การริเริ่มเสนอความคิดใหมๆได อาจตองเผชิญกับการตอตานขัดขวางและวิพากษวิจารณ ซ่ึงความ

กลัวจะทําใหบุคคลสวนใหญมองโลกในแงลบ ทําใหเกิดการทอแทไมมีความมานะพยายาม  

 3.  อุปสรรคเชิงสภาพแวดลอม สวนใหญจะเกิดจากวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมตางๆ

ของมนุษยนั่นเอง ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพของสังคมไทยจะเห็นไดวาเปนสังคมท่ีมีลักษณะตาม คือ

การตามอยางกัน การคลอยตามงาย ซ่ึงจะเปนอุปสรรคทําใหบุคคลไมกลาคิดส่ิงใดๆ ท่ีแปลกและ

แตกตางได นอกจากนี้ ณัฐยา สินตระการผล (2550) ไดสรุปส่ิงท่ีปดกั้นและส่ิงท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรค มีดังนี้ ความมีอิสระ การจัดการโครงการท่ีดี มีแหลงทรัพยากรท่ีเพียงพอ องคกรและ

ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน องคกรท่ีใหการสนับสนุนนําไปสูการทํางานรวมกันและทําใหเกิด

ความ รวมมือภายในองคกร งานมีความทาทาย เปนตน และมีส่ิงท่ีเปนอุปสรรคที่ไมใหเกิดผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมดังนี้ ลักษณะขององคกรขาดระบบการทํางานรวมกัน ระบบการจาย

คาตอบแทนไมเหมาะสม ขาดความอิสระและมีขอจํากัดในการทํางาน มีแหลงทรัพยากรไมเพียงพอ 

การจัดการโครงการไมมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติการไมเหมาะสม  
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  ทวีวรรณ กมลบุตร ไดยกตัวอยางถึงผลสําเร็จของการสรางสรรคผลงานคุณภาพที่จะสงผล

ดีและเปนประโยชนในดาน รับผิดชอบหนาท่ีใหเต็มกําลังความสามารถ เสริมพลังความคิด

สรางสรรค ใหมีส่ิงใหม ๆ เกิดขึ้นในองคกร พัฒนาบริการท่ีพนักงานสามารถสงมอบใหลูกคา ท้ัง

กลุมลูกคาภายใน (เพ่ือนรวมงาน) และลูกคาภายนอก ท่ีซ้ือสินคาและบริการ ประสานงานใหทุก

ขั้นตอนการทํางานรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกวาเดิม กลาแสดงความ

คิดเห็นตอทีมงาน เพ่ือใหไดมุมมองท่ีแตกตาง ยินดีใหความชวยเหลือทุกสวนงานดวยความเต็มใจ

เปดใจรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน   

 

  เทคนิคการพัฒนาการทํางานท่ีสรางสรรค 

  นวลักษณ กลางบุรัมย (2556) ไดแนะนําเทคนิคการสรางความคิดสรางสรรคในการทํางาน

ไว 4 เทคนิคดังนี้  

  1.  เช่ือวาปญหาทุกเรื่องสามารถแกไขไดบุคคลท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ

ทํางานไดนั้น ควรเปนบุคคลท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอปญหา หรือ อุปสรรคที่พบ สามารถรับรูไดวา

ปญหาท่ีเกิดขึ้นยอมแกไขไดไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง เพียงแตตองใชเวลาและแรงกายแรงใจทุมเทลงไป 

และตองจัดลําดับความสําคัญใหถูกตอง  

 2.  กลายอมรับการตัดสินใจของทีม บุคคลท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานได

นั้น ตองเปนบุคคลท่ีสามารถยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูอ่ืนรวมท้ังสามารถยอมรับ

การวิจารณจากเพ่ือนรวมทีมได แมวาความคิดของตนเองจะเปนส่ิงท่ีแปลกใหมก็ตาม  

 3.  ความสงสัยใครรู บุคคลท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานไดนั้น ตองเปน

บุคคลท่ีมีความสงสัย ความตองการท่ีจะรูเรื่องตาง ๆ เชน อยากรูวาปญหาเกิดจากอะไร วิธีแกปญหา

ตองทําอยางไร ความจริงคืออะไร ทําไมถึงตองเปนเชนนั้น ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น ทําไมถึงไมลองวิธี

นี้ แคนี้ก็สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดแลว  

 4.  ชอบความทาทาย บุคคลท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานไดนั้น ตองเปน

บุคคลท่ีชอบความทาทาย ชอบท่ีจะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เพราะคิดวาอุปสรรคเหลานี้เปนส่ิงท่ีทา

ทาย ตองพยายามหาทางเอาชนะใหได  

  การท่ีบุคคลสามารถลดทัศนคติเชิงลบ และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกไดแลว จะทําให

กลายเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรคท่ีดีคนหนึ่งเลย ทีเดียว แมวาแนวความคิดท่ีนําเสนอหลายครั้ง

อาจแปลกประหลาด หรืออาจถูกหัวเราะเยาะ แตหลาย ๆ ความคิดประหลาดนั้นอาจนําไปสู 

ความคิดท่ีไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติไดจริง หลายครั้งท่ีความคิดใหม ๆ สามารถนํามาแกไข

ปญหาตาง ๆ และนําไปสูการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานได  
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 อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2554) กลาวถึงคุณสมบัติของพนักงานดาวเดนและผลลัพธท่ีองคกร

สามารถคาดหวังไดดังนี ้ 

 1.  มีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ มีเปาหมายท่ีชัดเจน รูวาตองทําอะไรตอไปในอนาคต เปนผู

คาดการณถึงเหตุการณ และสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถวางแผน และหาวิธีการ

เชิงกลยุทธเพ่ือจะทําใหเปาหมายในอนาคตท่ีกําหนดขึ้นประสบผลสําเร็จ  

  2.  มีความมุงม่ันนําการเปล่ียนแปลง ไมชอบการหยุดนิ่งอยูกับท่ี มีใจปรารถนาท่ีตองการ

จะพัฒนางาน พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง และพัฒนาผลงานท้ังของตนเอง หนวยงาน 

และองคกรดวยเหตุนี้เองจึงทําใหพนักงานดาวเดนชอบและพรอมท่ีจะนําเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

ผลงานท่ีดีขึ้น  

 3.  สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน รูจักพูด วางตัว มีความสามารถนําหลักจิตวิทยามาใชเพ่ือ

การจูงใจ การโนมนาวชักจูง และการเจรจาตอรองเพ่ือใหอีกฝายเห็นดวยและปฏิบัติตาม โดย

สามารถยกเหตุผล การอางอิงถึงเหตุการณ สถานท่ี บุคคล และปจจัยอ่ืน ๆ ในการทําใหอีกฝาย

คลอยตาม  

 4.  มีความคิดอยางเปนระบบ ชอบคิด คิดแกไขปญหา คิดริเริ่มส่ิงใหม ๆ คิดวิเคราะห โดย

ความคิดท้ังหมดท่ีนําเสนอมาจะถูกจัดวางระบบความคิดอยางมีเหตุและผล มีหลักการ สามารถ

อธิบายไดวาอะไรทําใหเกิดส่ิงนี้ และมีกระบวนการอยางไร และผลท่ีเกิดขึ้นจะเปนอยางไรตอไป  

 5.  มีปฏิสัมพันธท่ีด ีมีความเชื่อวางานใด ๆ จะบรรลุผลสําเร็จไดจะตองอาศัยคนเปนหลัก 

นักบริหารกลุมนี้จึงหันมาสนใจศึกษาพัฒนาทฤษฎี วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร 

พฤติกรรมและกลุมคนในองคกร สนใจศึกษาแนวทางประสานงานใหคนเขากับส่ิงแวดลอมของ

งาน เพ่ือหวังผลในดานความรวมมือ ความคิด ริเริ่มและการเพ่ิมผลผลิต โดยมีพ้ืนฐานของความเชื่อ

ท่ีวา "มนุษยสัมพันธ" จะนําไปสูความพอใจและสะทอนถึงผลของการปฏิบัติงาน  

 6.  มีความมุงม่ันผลลัพธ มีความมุงม่ันและความตองการท่ีผลิตและสงมอบผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปรารถนาท่ีจะใหงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จไดตามปริมาณ 

คุณภาพ และระยะเวลาท่ีกําหนดขึ้น พวกเขาเปนผูชอบหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือผลิตผลงานใหสําเร็จได

ตามหรือเกินกวามาตรฐานงานท่ีกําหนดไว  
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  สรุปแนวคิดเร่ืองผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

  ผลงานเชิงนวตักรรม หมายถึง ผลงานท่ีผูปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด จากจินตนาการ

และอาจรวมถึงประสบการณของตนเอง อีกท้ังยังมีอิสระท่ีจะคิดรูปแบบใหมๆท่ีแหวกแนวจาก

ของเดิมท่ีมีอยู เปนผลงานท่ีมีคุณคาทางความคิดริเริ่มอยางเดนชัด มีผลลัพธตรงขามกับการทํางานท่ี

มุงประโยชนทางธุรกิจ เปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในทุกคน และสามารถสงเสริมใหพัฒนาไดท้ังทางตรง

และทางออม ทางตรงคือ การสอน ฝกอบรม และทางออมคือ การสรางบรรยากาศ และการจัด

ส่ิงแวดลอม สงเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู ดวยกระบวนการท่ีสัมพันธกัน โดยพนักงานท่ีมี

ความสามารถพิเศษนี้จะมีคุณสมบัติหรือส่ิงท่ีองคกรสามารถคาดหวังได 6 ดาน ดังนี้ 1.  มีวิสัยทัศน

เชิงกลยุทธ  2.  มีความมุงม่ันนําการเปล่ียนแปลง  3.  สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน  4.  มีความคิด

อยางเปนระบบ  5.  มีปฏิสัมพันธท่ีด ี 6.  มีความมุงม่ันผลลัพธ  

  ศักยภาพท่ีกลาวขึ้นท้ังหมดนี้ไมวาจะพิจารณาจากความสามารถหลักท่ีองคกรตองการ และ

ความสามารถในงานท่ีเนนถึงทักษะความเปนผูนํานั้น พบวาศักยภาพดังกลาวเปนส่ิงท่ีมีอยูในตัว

พนักงานดาวเดน แตอาจจะยังไมแสดงออกมาในชวงเวลานั้น ผูบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตอง

ประชาสัมพันธใหพนักงานดาวเดนหรือพนักงานท่ีมีความสามารถสูง ทราบและตระหนักถึงการ

สนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ เพ่ือเปนแรงกระตุนเปนแรงขับเคล่ือนใหพนักงานแสดง

ความสามารถออกมาอยางเต็มท่ี และสรรหาวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินผล เพ่ือใชเปนเกณฑหนึ่ง

ในการคัดเลือกหาพนักงานดาวเดนในองคกรท่ีเหมาะสมกับความตองการขององคกร และความ

ตองการในงาน  เพ่ือใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงดวยบุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูงกวาคูแขง  

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ดังนี้ “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

(รายละเอียดดังภาพท่ี 4) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานไวดังนี้  
 

 สมมุติฐานท่ี 2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ 
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ภาพที่ 3  กรอบแนวคิด ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

  พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรมของพนักงาน  

   กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจภุัณฑ 
 

  จากท่ีผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสรางสรรคและแนวคิดผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมพบวา ความคิดเชิงสรางสรรค สามารถทําใหผูปฏิบัติงานมีสามารถในการ

มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู 

สูความคิดใหมๆ ท เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น  ตอบสนองและแกปญหาตางๆ

ไดรวดเร็ว เปนความคิดแงบวก ทําใหผูวิจัยเช่ือม่ันวาพนักงานท่ีมีความคิดสรางสรรคจะสราง

ผลงานท่ีแตกตาง สรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ  ชวยใหการทํางานนั้นไดผลลัพธท่ีดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิมและสามารถตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคกร 

ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานท่ี 3 ไดดังนี้  
 

  สมมุติฐานท่ี 3 ความคิดเชิงสรางสรรค สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของ

พนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4  กรอบแนวคิดความคิดเชิงสรางสรรค สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรมขอ  

  พนักงาน กรณีศึกษาบรษิัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจภุณัฑ 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม 

H2.1,H2.2,H2.3,H2.4 

การรับรูการสนับสนุน 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 
  

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาสมรรถนะ 

 การจัดสรรคาตอบแทน 

 การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

ความคิดเชงิสรางสรรค 

H3 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม 
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5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ปฐมพงษ โตพานิชสุรีย (2553) ไดสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การรักษาผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงใน

องคกร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกร ท้ัง 8 ปจจัยมีความสัมพันธ

กับระดับความผูกพันของผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงโดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากมากไป

นอย ไดแก ลักษณะงาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร รางวัลและผลตอบแทน ระบบ

ราชการ  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา และโอกาสท่ีไดรับจากการทํางาน รวมถึงคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน

ก็มีความสัมพันธกันและมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันกับระดับความผูกพัน การศึกษาครัง้นีไ้ด

คนพบส่ิงสําคัญอยางหนึ่งวา ชวงอายุราชการ 7 – 9 ป เปนชวงท่ีผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงมีความผูกพัน ตอ

องคกรต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับชวงอายุราชการอ่ืน และผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา

เอกก็มีความผูกพันตอองคกรต่ําสุดเชนกัน เม่ือเทียบกับผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท สวนคุณลักษณะสวนบุคคลประเภทอ่ืนไมมีความแตกตางกัน  

 รุงโรจน อรรถานิทธ์ิ (2555) ไดศึกษาวิธีดูแลผลตอบแทนพนักงานดาวเดนอยางไรดี ได

สรุปผลไววา ควรออกแบบระบบการรักษาและดูแลพนักงานท่ีเปนดาวเดนอยางไร นับเปนเรื่องท่ี

ยากอันดับสองตอจากการสรรหาและคัดเลือก เพราะหนวยงาน HR ตองออกแบบระบบงานให

สามารถจูงใจ พนักงานท่ีเปนดาวเดน อยากอยูกับองคกร มักจะเริ่มจากขั้นตอนดังนี้  

 1.  ระบบการบริหารผลตอบแทนของพนักงานท่ีเปนดาวเดน องคกรตองมีการสํารวจ

คาจาง หรือทําการเปรียบเทียบระบบบริหารผลตอบแทนตั้งแต คาจางเริ่มตนวาเหมาะสมหรือไม 

รวมถึงตองมีการประเมินคางาน เพ่ือคนหาความรับผิดชอบของพนักงานในตําแหนงงานตาง ๆ ซ่ึง

โดยปกติจะใหสูงกวาพนักงานท่ัวไป 10 – 20% หรือตามความสามารถขององคกร  

 2.  การออกแบบระบบบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ ของพนักงานท่ีเปนดาวเดน การ

ออกแบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพตองแยกจากพนักงานปกติ อาจใหมีชวงเวลาในการเล่ือน

ระดับหรือเล่ือนตําแหนงท่ีเร็วกวา  

 3.  หมุนเวียนงาน พนักงานท่ีเปนดาวเดน ควรไดมีโอกาสไดเขาไปเรียนรูงานหนวยงานอ่ืน 

ๆ อยางเปนระบบ เชน มีแผนการเรียนรูหนวยงานการตลาด 1 ป หนวยงานการเงิน 1 ป หนวยงาน

ทรัพยากรบุคคล 1 ป กอนจะมีการเล่ือนระดับ ท้ังนี้ ใหมีการประเมินและติดตามผลการเรียนรูอยาง

ใกลชิดเพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาพนักงานตอไป   
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  4.  แผนพัฒนารายบุคคล สําหรับดาวเดน เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะพัฒนา เพ่ือนําไปสู

ผลสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร ดังนั้น หนวยงาน HR ตองรวมกับหนวยงานตางๆ กําหนดแผนพัฒนา

พนักงานในกลุมดาวเดน โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีสําคัญ เชน ภาวะผูนํา การวิเคราะหกลยุทธ การ

จัดการนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมใหพนักงานท่ีเปนดาวเดน กาวขึ้นไปอยูจุดสูงสุดขององคกร  

 สุชีวา ล้ีวิทยา (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการธํารงรักษาบุคลากร : ศึกษาเฉพาะ กรณี

การไฟฟาสวนภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา  1.  พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มีอายุ 40 ปขึ้นไป มี

เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ตําแหนงเปนพนักงานวิชาชีพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุ

งานมากกวา 15 ปขึ้นไป  2.  การธํารงรักษาบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ี

มีผลตอการธํารงรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก ไดแก ดานหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดานสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพ และดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานผลตอบแทน  3.  อาย ุเงินเดือน ประสบการณของพนักงานท่ี

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการธํารง รักษาบุคลากรท่ีแตกตางกัน และตําแหนง ระดับการศึกษา

ของพนักงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการธํารงรักษาบุคลากรท่ีไมแตกตางกัน  4.  ปจจัยดาน

ผลตอบแทน ปจจัยดานหนาท่ีและความรับผิดชอบ ปจจัยดานสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ และ

ปจจัยดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ  มีความสัมพันธกับการธํารงรักษาบุคลากร 5.   

ขอเสนอแนะ คือ ถาองคกรตองการรักษาใหพนักงาน ท่ีมีความรูความสามารถใหคงอยูในองคกรให

นาน องคกรควรใหความสําคัญกับพนักงานในเรื่องของสวัสดิการตาง ๆ รวมไปถึงสภาพแวดลอม

ในการทํางาน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหพนักงานอยูในองคกรตอไป  

 ชิณโสณ วิสิฐนิธิกิจา (2553) ศึกษาเรื่อง การธํารงรักษาพนักงาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ลาออกในดานตาง ๆ มีดังนี้  1.  ปจจัยดานพ้ืนฐาน เปนปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน 2.  

ปจจัยดานความม่ันคงความปลอดภัย คือ เรื่องของระเบียบปฏิบัติในการทํางานท่ีสงผลตอเรื่องความ

ปลอดภัยในการทํางาน  3.  ปจจัยดานสังคม ในการอยูรวมกันการแสดงความจริงใจตอเพ่ือน

รวมงานเปนส่ิงสําคัญ  4.  ปจจัยดานการยอมรับ – ยกยอง คือ การไดรับการยอมรับจากเพ่ือน

รวมงาน หัวหนา หรือ ผูบริหาร 5.  ปจจัยดานความสําเร็จในชีวิต ตองเปดโอกาสใหกับพนักงาน 

เนื่องจากพนักงานพรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ  แนวทางการธํารงรักษาพนักงาน ปรับปรุง

ปจจัยดานพ้ืนฐาน และดานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เม่ือมีตําแหนงงานวางลงควรพิจารณาจาก

พนักงานภายในองคกรกอน การเล่ือนตําแหนงงานควรพิจารณาจากความรูความสามารถเปนหลัก 

ควรจัดใหมีการฝกอบรมเนื่องจากการอบรมเปนส่ิงจําเปนสําหรับองคกร มีการปรับปรุงการ

ประเมินคางานใหเหมาะสมเกิดความเปนธรรมกับพนักงาน   
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  วรรษพร อากาศแจง (2556) ปจจัยท่ี สงผลตอความตั้งใจลาออกของคนเกงในระบบ

ราชการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ี สงผลตอความตั้งใจลาออกของคนเกงในระบบราชการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีj 0.05 ไดแก สถานะทางอาชีพและสัมพันธภาพในการทํางาน ท้ัง 2 ปจจัย

สามารถพยากรณความตั้งใจลาออกของคนเกงในระบบราชการไดรอยละ  35 ในขณะท่ี ปจจัย

ลักษณะของงานและความสําเร็จของงาน ระบบบริหารราชการ คาตอบแทนขององคกร ชีวิตความ

เปนอยูสวนตัว และสภาพการทํางาน ไมสงผลตอความตั้งใจลาออกของคนเกงในระบบราชการ  

 วันเพ็ญ เพ็ชรัตน พรรัตน แสดงหาญ อธิพล เครือปอง (2556) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การ

ธํารงรักษาและการคงอยูของคนเกงในนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง จังหวัดชลบุร ีผลการศึกษาพบวา 

ผูบริหารและพนกังานมีความคิดเห็นตอปจจัยการธํารงรักษาคนเกงโดยรวมไมแตกตางกัน 4 ดาน 

ไดแก ดานบทบาทของหัวหนางาน วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในการทํางาน การเรียนรูและการ

พัฒนา โอกาสความกาวหนาและการใชศักยภาพ ความสัมพันธระหวางปจจัยการธํารงรักษาคนเกง

กับการคงอยูของคนเกงโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกัน การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร

และพนักงาน พบวา มีความคิดเห็นตอการคงอยูของคนเกงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี ระดับ 0.05 เนื่องจากในมุมมองของผูบริหารไมมีความม่ันใจวาพนักงานจะคงอยูกับองคกร 

และองคกรจะไมไดรับความจงรักภักดีจากพนักงาน  แตพนักงานยังคิดวาองคกรนี้ เปนเสมือน

ครอบครัวของตนเอง มีความหมายตอตนเอง  

 

 สรุปผลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหผูวิจัยพบวา ผลงานที่จะสามารถสรางความ

แตกตางไดนั้น สวนหนึ่งตองมาจากความรู ทักษะและประสบการณ โดยมีความคิดสรางสรรคเปน

ตัวขับเคล่ือนใหผลการปฏิบัติงานมีคุณคาและเลียนแบบไดยากมากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

เรื่อง   “ผลกระทบการรับรูการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ  สงผลตอผลการปฏิบัติงาน

เชิงนวัตกรรม”   เพราะผูวิจัยเช่ือม่ันวา  การบริหารคนเกงท่ีมีความสามารถสูง เปนเรื่องท่ีตองจัดทํา

อยางมีระบบ เปนการบูรณาการองคความรู ดานงานบุคคลเกือบทุกดาน รวมถึงการใชเครื่องมือใน

การบริหารตาง ๆ เขามาชวยจัดการ  เพ่ือใหสามารถคนหาพนักงานท่ีเปนอนาคตขององคกร หากมี

การจัดระบบท่ีผิดพลาดอาจนํามาซ่ึงความเสียหายขององคกร การเสียขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

ดังนั้นจึงเปนเรื่องท่ีผูบริหารตองกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรและดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป 

ศึกษาความสําเร็จจากองคกรอ่ืนแลวนํามาเปนแนวทางใหเขากับวัฒนธรรมองคกรของตนเองเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืนและเพื่อสรางความแตกตางในการแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจ 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                            

 

 การทําวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ ซ่ึงผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน 8 สวนดังนี้  

 1.  ระเบียบวิธีวิจัย  

 2.  การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง  

 3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 4.  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย  

 5.  การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย  

 6.  แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจยั  

 7.  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 8.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

1.  ระเบียบวิธีวิจัย  

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ พนักงานระดบั

หัวหนาถึงผูบริหาร กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ เพ่ือวิเคราะหการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหและแสดงผลการวิจัยเปนคา

รอยละ  

 

2.  การกําหนดประชากรและเลอืกกลุมตัวอยาง  

 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  2.1.1 ประชากร  

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  หมายถึง พนักงานประจําท่ีปฏิบัติงานท่ี 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ ซ่ึงมีประชากรจํานวนท้ังส้ิน 250 คน  
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  2.1.2 กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงานประจําท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 2 แหงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยใชสูตรคํานวณของ Krejcie and 

Morgan (อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ัน

เทากับ 95% คํานวณจากประชากรท่ีเปนระดับหัวหนาขึ้นไปท้ังส้ิน 250 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

152 คน   

 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการออกแบบแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสราง  

ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศึกษาคนควาแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดย

สอบถามเกี่ยวกับ ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ ซ่ึงผูวิจัย

ไดแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวนดังนี้  

 สวนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ โดยสอบถามถึง

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางานและรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึง

คําถามมีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

 สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

ความสามารถพิเศษ จํานวน 16 ขอ โดยสอบถามถึง การรับรูการสนับสนุนดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน การรับรูการสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะ การรับรูการสนับสนุนดานการจัดสรร

คาตอบแทน การรับรูการสนับสนุนดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ซ่ึงแบบสอบถามใน

สวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับความความเปนจริง

โดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likert, 1970 : 175) ท่ีวัดคาของ

ขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

ไดแก จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอยและจริงนอยท่ีสุด และมีเกณฑการใหคะแนน

แตละระดับ ดังนี้ 
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 5  หมายถึง  ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริง  มากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริง  มาก  

 3  หมายถึง  ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริง  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริง  นอย  

 1  หมายถึง  ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริง  นอยท่ีสุด  

 

 สวนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานความคิดเชิงสรางสรรค  จํานวน 6 ขอ ซ่ึง

แบบสอบถามในสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับ

ความความเปนจริงโดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likert, 1970 : 

175) ท่ีวัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ ไดแก จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอยและจริงนอยท่ีสุด  

 สวนที่ 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม จํานวน 5 ขอ ซ่ึง

แบบสอบถามในสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับ

ความความเปนจริงโดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likert, 1970 : 

175) ท่ีวัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ ไดแก จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอยและจริงนอยท่ีสุด  

 สวนที่ 5 สอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 

4.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 ในการสรางเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้  

 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีจากตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเรื่อง

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรม ของพนักงานระดับหัวหนางานจนถึงผูบริหาร กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการ

บรรจุภัณฑ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือสรางเปนแบบสอบถาม   

 2.  นําวัตถุประสงคของการวิจัยมารางเปนแนวคําถามและสรางแบบสอบถาม  

 3.  นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือพิจารณาความ

ถูกตองและความครอบคลุมเนื้อหา รวมถึงความถูกตองของภาษา แลวนําคําแนะนํามาแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณ  

 4.  นําแบบสอบถามท่ีแกไขเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบ ความถูกตองของภาษา ความครอบคลุมของเนื้อหาการศึกษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
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 5.  เม่ือแบบสอบถามผานการพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

เรียบรอยแลว จึงนําแบบสอบถามชุดดังกลาว เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบ

ความเชื่อม่ันของขอคําถามแตละขอ เพ่ือตรวจสอบวาแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดตรง

กับวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยตองการ และคําถามมีความเหมาะสมหรือไม มีคาความยากงายตอความ

เขาใจเพียงใดและนํามาทดสอบหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของครอนบาคโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

 6.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง ตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบความเชื่อม่ัน 

เรียบรอยแลว ไปเก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางท่ีระบุไวในการวิจัย และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 

 

5.  การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

 โดยนําแบบสอบถามสงใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความสอดคลอง 

ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองตามเนื้อหาท่ีตองการ 

ความสอดคลองตามวัตถุประสงค การใชเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของ

การวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสงให

ผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย คํา

นิยามศัพทเฉพาะการวิจัย ความเหมาะสมทางดานภาษาของขอคําถาม แลวจึงนําผลท่ีไดรับมา

คํานวณคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC  

 ผลท่ีไดจากการคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาระหวาง 0.50 – 1.00 

แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและสามารถนํามาใชในการ

สอบถามไดจริง ในทางตรงกันขามหากคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีมีคานอยกวา 0.50 

แสดงวาขอคําถามนั้นยังไมสมควรนําไปสอบถาม  หรือควรนําไปปรับปรุงใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยกอน ประสพชัย พสนุนท (2555)   

 จากการนําแบบสอบถามท่ีไดหลังจากผูเช่ียวชาญ ไดทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณ

เพ่ือตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ ท้ังหมด 33 ขอ ผานเกณฑการ

พิจารณาเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองท่ีคามากกวา 0.50 จํานวน 33 ขอ โดยผูวิจัยไดปรับขอความ

แบบสอบถามและนิยามศัพทเฉพาะตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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   เพ่ือใหขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย หลังจากแบบสอบถามไดผาน

การพิจารณาจากผูเช่ียวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาเรียบรอย ทางผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดมาเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะหคาทางสถิต ิ 

 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

 เครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางนั้นสามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะ

ตามทฤษฎีของส่ิงนั้นๆ นั่นคือตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆตรงตามพฤติกรรมท่ีเปน

เปาหมายของส่ิงท่ีตองการจะวัด ซ่ึงเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA)  ดวยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 152 ชุด ทําใหไดคา

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดในดาน  การรับรูการสนับสนุนการจัดการ

ความสามารถพิเศษ 4 ดาน คือ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการ

จัดสรรคาตอบแทน ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ การคิดเชิงสรางสรรคและผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมอยูในชวง 0.522- 0.759  (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 

งานวิจัยของ ประสพชัย พสนุนท (2555)  ท่ีกลาวไววาคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางนั้นควรจะมี

คาตั้งแต 0.4 ขึ้นไป  

 

  การวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเช่ือม่ัน โดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขไป

ทดสอบความเช่ือม่ันกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม โดยกําหนดความเช่ือม่ันท่ี 95% ( = 0.05) ระดับความถูกตองและกําหนดระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.5 หรือความเช่ือม่ันทางสถิติท่ี 95% โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาอยูในชวง 

0.708 - 0.785  (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 99) ท่ี

กลาวไววาผลการทดสอบความเช่ือม่ันของขอคําถามควรมีคาอยูในระดับ  0.70 – 1.00 ดังนั้น

แบบสอบถามจึงนําไปใชในการทดสอบได  
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ตารางท่ี 1  คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ตัวแปร คาน้ําหนกัองคประกอบ 

(Factor Loading) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

(Cronbach’s Alpha) 

ดานการรับรูการสนับสนุน   

    ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 0.605 - 0.713 0.785 

    ดานการพัฒนาสมรรถนะ 0.593 - 0.639 0.761 

    ดานการจัดสรรคาตอบแทน 0.602 - 0.732 0.708 

    ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 0.522 - 0.664 0.747 

การคิดเชงิสรางสรรค 0.640 - 0.780 0.753 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม 0.601 - 0.759 0.709 

 

6.  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  

 6.1  ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถามกับ

พนักงานระดับหัวหนางาน กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ จํานวน 152 คน 

โดยสวนของแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูล

เกี่ยวกับการรับรูการสนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดาน

การพัฒนาสมรรถนะ ดานจัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ การคิด

เชิงสรางสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

 6.2  ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวของท่ีไดรวบรวมมาจากการศึกษาคนควา โดยรวบรวม

จากตํารา บทความทางวิชาการ ขอมูลทางสถิติท่ีไดจากงานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร รายงาน 

วารสารและส่ือทางอินเทอรเน็ตตางๆท่ีเกี่ยวของในการทําวิจัย โดยนํามาใชในการสรางกรอบ

แนวคิดในการวิจัย อีกท้ังนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย  

 

7.  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 1.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจากพนักงานระดับหัวหนางานจนถึง

ผูบริหาร กรณีศึกษา บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ จํานวน 152 คน  

 2.  นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ

และคัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก  

 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกขอมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรจากน้ัน  

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 
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8.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1.  แบบสอบถามสวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะประชากรท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยนํามาแจกแจงความถ่ีของแตละขอ 

แลวหาคารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนําเสนอในรูปตาราง  

 2.  แบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ จํานวน 16 ขอ โดยสอบถามถึง การรับรูการสนับสนุน

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและดาน

การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ โดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของ ลิ

เคิรท สเกล โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับไดแก มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยท่ีสุด 

   จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากแตละคําถามมารวมกันแลววิเคราะหหาคา เฉล่ีย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณ

ความกวางของอันตรภาคช้ัน มัลลิกา บุนนาค (2537)  

 แปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียท่ีไดนํามาจัดระดับการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

ความสามารถพิเศษ เปน 5 ระดับ ไดแก  

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริงมาก  

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริงปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริงนอย  

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ขอความในประโยคตรงกับความเปนจริงนอยท่ีสุด  

  3.  แบบสอบถามสวนท่ี 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานความคิดเชิงสรางสรรค จํานวน 6 ขอ 

แบบสอบถามในสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับ

ความความเปนจริงโดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท สเกล (Likert, 1970 : 

175) โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากแตละคําถามมารวมกันแลววิเคราะหหาคา เฉล่ีย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใชสูตรการ

คํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มัลลิกา บุนนาค (2537)  
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 4.  แบบสอบถามสวนท่ี 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

จํานวน 5 ขอ แบบสอบถามในสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค เปนการใหคะแนนปจจัย

ตามระดับความความเปนจริงโดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท สเกล

(Likert, 1970 : 175) โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับไดแก มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากแตละคําถามมารวมกันแลววิเคราะหหาคา 

เฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ 

โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มัลลิกา บุนนาค (2537)   

 5.  แบบสอบถามสวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 สถิติที่ใชเพ่ือทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร  

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสองตัว

แปรจากขอมูลกลุมตัวอยาง  

 

 สถิติที่ใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําสถิติ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ใชเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน ซ่ึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกวาตัวแปรตนหรือ

ตัวแปรอิสระ ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามหนึ่งตัวแปร ซ่ึงสามารถนํามาเขียนในรูปของ

สมการไดดังนี้  

 สมการที่ 1  ความคิดเชิงสรางสรรค ของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

 CT =  +  ST(PR) +  ST(CA) +  ST(CO) +  ST(CA) + ε 

  การทดสอบผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ ดวย

สมมุติฐานการวิจัยท่ี 1  

 สมการที่ 2  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการ

บรรจุภัณฑ  

  CP =  + ST(PR) + ST(CA) + ST(CO) + ST(CA) + ε 

 การทดสอบผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ ดวยสมมุติฐานการวิจัยท่ี 2  
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 สมการที่ 3  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการ

บรรจุภัณฑ  

  CP =  + CT + ε 

 การทดสอบผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ ดวยสมมุติฐานการวิจัยท่ี 2   

 

ตารางท่ี 2  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน  

 

สมมุติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 

     สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน การจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค 

ของพนักงานระดับหัวหนาง านจนถึงผูบริหาร  กรณี ศึกษา 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

                   สมมุติฐานท่ี 1.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน  สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค  ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

การวิเคราะหการถดถอย 

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 1.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ 

สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติก

เพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิเคราะหการถดถอย 

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 1.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร

คาตอบแทน สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค  ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิเคราะหการถดถอย 

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 1.4  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพ  สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค ของ

พนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิเคราะหการถดถอย 

แบบพหุคูณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน (ตอ) 

สมมุติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 

     สมมุติฐานท่ี 2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

 

                   สมมุติฐานท่ี 2.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

การวิ เคราะหการถดถอย

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 2.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ 

สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิ เคราะหการถดถอย

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 2.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร

คาตอบแทน สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิ เคราะหการถดถอย

แบบพหุคูณ 

                   สมมุติฐานท่ี 2.4  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

การวิ เคราะหการถดถอย

แบบพหุคูณ 

       สมมุติฐานท่ี 3 ความคิดเชิงสรางสรรค สงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือ

การบรรจุภัณฑ  

การวิเคราะหการถดถอย 

อยางงาย 

 

 

   ส
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ” กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงาน

ประจําท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 2 แหงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่องมือท่ีนํามาใชเก็บขอมูลในการทําวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา

วิเคราะหและแสดงผลไวเปนลําดับดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  2.1 ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

   2.2 ดานการพัฒนาสมรรถนะ  

   2.3 ดานการจัดสรรคาตอบแทน  

   2.4 ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

 ตอนที่ 3 ความคิดเชิงสรางสรรค 

 ตอนที่ 4  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 ตอนที่ 5 การทดสอบสมมุติฐาน 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดใช

สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจดวยสัญลักษณดังนี้ 

   

n แทน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

X̅ แทน คาเฉล่ียของกลุมตวัอยาง 

S.D แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

p-value แทน ระดับนับสําคัญทางสถิต ิ

Sig แทน คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตวัแปรอิสระใดบางท่ีสามารถใชพยากรณ 

R แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 
 แทน คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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a แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 

SEest แทน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ 

(Standard error of estimation) 

Adjusted  แทน คาสัมประสิทธ์ิของการพยากรณปรับปรุง 

* แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

** แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

*** แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

PR แทน ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

CA แทน ดานการพัฒนาสมรรถนะ 

CO แทน ดานการจัดสรรคาตอบแทน 

CAA แทน ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

CT แทน ความคดิเชิงสรางสรรค 

CP แทน ผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

152 คน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและรายไดตอเดือนของผูจอบ

แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา นํามาแจกแจงความถ่ีของแตละขอคําถาม จากน้ันหาคารอย

ละของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด แลวนําเสนอในตารางที่ 3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ  

       สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลทั่วไป ความถี ่ รอยละ 

เพศ   

 ชาย 109 71.70 

 หญิง 43 28.30 

รวม 152 100.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3  จํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ  

       สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ขอมูลทั่วไป ความถี ่ รอยละ 

อาย ุ   

 ต่ํากวา 25 ป 0 0.00 

 25 – 35 ป 50 32.90 

 36 – 45 ป 72 47.40 

 46 ปขึ้นไป 30 19.70 

รวม 152 100.00 

สถานภาพ   

 โสด 30 19.70 

 สมรส 122 80.30 

 หยา / หมาย 0 0.00 

รวม 152 100.00 

ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี 10 6.60 

 ปริญญาตรี 116 76.30 

 สูงกวาปริญญาตร ี 26 17.10 

รวม 152 100.00 

ตําแหนง   

 ระดับหัวหนางาน 50 32.90 

 ระดับผูชวยผูจดัการ 35 23.00 

 ระดับผูจัดการ 62 40.80 

 ระดับผูบริหาร 5 3.30 

รวม 152 100.00 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 3  จํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ  

       สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป ความถี ่ รอยละ 

รายไดตอเดือน   

 นอยกวา 20,000 บาท 0 0.00 

 20,000 – 30,000 บาท 70 46.10 

 30,001 – 40,000 บาท 61 40.10 

 มากกวา  40,001 บาท 21 13.80 

รวม 152 100.00 
 

  จากตารางท่ี 3 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 109 คน คิด

เปนรอยละ 71.70  และเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน เปนรอยละ 28.30 

  ในดานอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 47.40

รองลงมามีอายุ 25-35 ป / 45 ป และตํ่ากวา 25 ป  คิดเปนรอยละ 32.90  / 19.70 /  0.00  ตามลําดับ 

  ในดานสถานภาพพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 122 คน 

คิดเปนรอยละ 80.30 และมีสถานภาพโสด จํานวน 30 คน คดิเปนรอยละ 19.70 และไมมีผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหยารองหรอืหมาย 

  ในดานการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ี

จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 76.30 รองลงมามีระดบัการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปรญิญาตร ี

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และมีระดับการศกึษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 6.60 

  ในดานตําแหนงงานพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปนผูจดัการ 

จํานวน 62 คน คดิเปนรอยละ 40.80 รองลงมาเปนหัวหนางาน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 32.90  

มีตําแหนงเปนผูชวยผูจดัการจํานวน 35 คน คดิเปนรอยละ 23.00 และสุดทายคือตําแหนงผูบริหาร 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

  ในดานรายไดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดอยูในระดับ 20,000 – 30,000 

บาท จํานวน 70 คน คดิเปนรอยละ 46.10 รองลงมามีรายไดอยูในระดับ 30,001 – 40,000 บาท

จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.10 ถัดมามีรายไดอยูในระดบัมากกวา  40,001 บาท จํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 13.80 และผูตอบแบบสอบถามไมมีรายไดอยูในระดับนอยกวา 20,000 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 

ตอนที่ 2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจดัการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  จากการวิ เคราะหผลกระทบของการรับรูก ารสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ี มี

ความสามารถพิเศษ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนา

สมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ โดยผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 152 คน ใหคะแนนปจจัยตามระดับความเห็นจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล 

แลวนําคะแนนท่ีไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

นําเสนอในรูปแบบตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 

(n = 152 คน) 

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนนุ 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

X ̅̅ S.D ระดับ

ความ

คิดเห็น 

การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ    

  1. ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 4.07 0.42 มาก 

  2. ดานการพัฒนาสมรรถนะ 4.00 0.39 มาก 

  3. ดานการจัดสรรคาตอบแทน 4.10 0.44 มาก 

  4. ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 4.05 0.38 มาก 

รวม 4.05 0.39 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4 ผูวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับผลกระทบของการรับรูการรับรู

การสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 4.05 , S.D. 

= 0.39) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานมีคาระดับการรับรู  (X ̅ = 

4.07 , S.D. = 0.42) ดานการพัฒนาสมรรถนะมีคาระดับการรับรู  (X ̅ = 4.00 , S.D. = 0.39) ดานการ

จัดสรรคาตอบแทนมีคาระดับการรับรู  (X ̅ = 4.10 , S.D. = 0.44) ดานการสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพมีคาระดับการรับรู  (X ̅ = 4.05 , S.D. = 0.38)     
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการวิเคราะหขอมูลระดับผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษโดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 152 คนในดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการจัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

โดยวิเคราะหผลและนําเสนอแบบรายขอคําถามเพ่ือนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางท่ี 5 , 6 , 7 และตารางท่ี 8 ดังนี้  
ตารางท่ี 5   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 

      ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

(n = 152 คน) 

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนนุ 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการบริหารผลการปฏบิัติงาน    

1.   องคกรของทานมีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อกําหนด 

      เปาหมายในการทํางาน 

4.10 0.47 มาก 

2.   องคกรของทานมีการวัดผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 4.04 0.61 มาก 

3.   องคกรของทานมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ 

      พนักงานสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกร 

4.00 0.58 มาก 

4.   องคกรของทานมีการเลือกใชหัวขอการประเมินผลการ 

      ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและบทบาทหนาท่ี 

4.20 0.54 มาก 

รวม 4.07 0.42 มาก 

 

  จากตารางที่ 5 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู

ในระดับมาก (X ̅ = 4.07 , S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาระดับผลกระทบของการรับรู
การสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

ดังตอไปนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  องคกรของทานมีการเลือกใชหัวขอการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและบทบาทหนาท่ี มีคา X ̅ = 4.20 , S.D. = 0.54 รองลงมาคือ 

องคกรของทานมีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดเปาหมายในการทํางาน  มีคา X ̅ = 4.10 , 

S.D. = 0.47   องคกรของทานมีการวัดผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มีคา X ̅ = 4.04 , S.D. = 0.61

และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการ

บริหารผลการปฏิบัติงานต่ําสุดคือ องคกรของทานมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกร มีคา X ̅ = 4.00 , S.D. = 0.58 

 

ตารางท่ี 6   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการพัฒนา 

       สมรรถนะ 

 

(n = 152 คน) 

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนนุ 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนาสมรรถนะ    

5. องคกรของทานมีการสํารวจความตองการการฝกอบรม

ของหนวยงานตางๆอยางสมํ่าเสมอ 

4.05 0.57 มาก 

6. องคกรของทานมีการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู 

ทักษะ ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอหนาท่ีความ

รับผิดชอบของทาน 

4.06 0.60 มาก 

7. องคกรของทานมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานพัฒนา 

โดยการเรียนรูขามสายงาน เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและ

ความสามารถ 

3.90 0.29 มาก 

8. องคกรของทานมีการสงเสริมใหพนักงานแสดงความรู

ทักษะท่ีมีไดอยางเต็มศักยภาพและมีอิสระ 

4.13 0.56 มาก 

รวม 4.03 0.50 มาก 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางท่ี 6 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X ̅ = 4.03 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาผลกระทบของการรับรูการ
สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี ้

   ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีการสงเสริมใหพนักงานแสดงความรูทักษะท่ีมี

ไดอยางเต็มศักยภาพและมีอิสระ มีคา X ̅ = 4.13, S.D. = 0.56 รองลงมาคือ องคกรของทานมีการจัด

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถที่เปนประโยชนตอหนาท่ีความรับผิดชอบของทาน 

มีคา X ̅ = 4.06 , S.D. = 0.60 องคกรของทานมีการสํารวจความตองการการฝกอบรมของหนวยงาน

ตางๆอยางสมํ่าเสมอมีคา X ̅ = 4.05 , S.D. = 0.57  และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับผลกระทบของการรับรู

การสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการพัฒนาสมรรถนะต่ําสุด  คือ 

องคกรของทานมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานพัฒนา โดยการเรียนรูขามสายงาน เพ่ือพัฒนาความรู 

ทักษะและความสามารถ มีคา X ̅ = 3.90 , S.D. = 0.29   
 

ตารางท่ี 7   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร 

       คาตอบแทน 
 

(n = 152 คน) 

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนนุ 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการจัดสรรคาตอบแทน    

9. องคกรของทานมีการกําหนดการจายคาตอบแทน ตามผล

การปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม 

4.13 0.48 มาก 

10. องคกรของทานมีเกณฑการปรับคาตอบแทนอยางเปน
ธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน 

4.05 0.60 มาก 

11. องคกรของทานมีการทบทวนนโยบายเรื่องการจัดสรร
คาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

4.03 0.54 มาก 

12. ทานมีความพึงพอใจกับอัตราคาตอบแทนตาม
ความสามารถของพนกังาน 

4.20 0.54 มาก 

รวม 4.10 0.54 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางที่ 7 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการจัดสรรคาตอบแทน ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X ̅ = 4.10 , S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาระดับผลกระทบของการรับรูการ
สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

ดังตอไปนี ้

   ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจกับอัตราคาตอบแทนตามความสามารถของ

พนักงานมีคา X ̅ = 4.20 , S.D. = 0.54 รองลงมาคือ องคกรของทานมีการกําหนดการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม มีคา X ̅ = 4.13 , S.D. = 0.48 องคกรของทานมีเกณฑการ

ปรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน มีคา X ̅ = 4.05 , S.D. = 0.60  และขอท่ีมี

คาเฉล่ียระดับการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร

คาตอบแทน ต่ําสุด  คือ องคกรของทานมีการทบทวนนโยบายเรื่องการจัดสรรคาตอบแทนอยาง

สมํ่าเสมอมีคา X ̅ = 4.03 , S.D. = 0.54   
 

ตารางท่ี 8   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริม 

       ความกาวหนาในอาชีพ 
 

(n = 152 คน) 

ผลกระทบของการรับรูการสนับสนนุ 

การจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ    

13. องคกรของทานกําหนดโครงสรางขององคกรเพ่ือแสดง
ถึงความกาวหนาในสายอาชีพใหแกพนักงานอยางชัดเจน 

3.99 0.58 มาก 

14. องคกรของทานมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพของแตละหนวยงานอยางชัดเจน 

3.92 0.44 มาก 

15. องคกรของทานมีระบบการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงอยาง

รวดเร็ว สําหรับพนักงานท่ีมีความสามารถโดดเดน 

4.20 0.54 มาก 

16. ทานพึงพอใจกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ
ตนเองในระดับใด 

4.10 0.46 มาก 

รวม 4.05 0.50 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางที่ 8 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 4.05 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาระดับผลกระทบ
ของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับดังตอไปนี ้

   ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีระบบการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงอยางรวดเร็ว 

สําหรับพนักงานท่ีมีความสามารถโดดเดน มีคา X ̅ = 4.20 , S.D. = 0.54 รองลงมาคือ ทานพึงพอใจ

กับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองในระดับใด มีคา X ̅ = 4.10 , S.D. = 0.46 องคกร

ของทานมีการกําหนดโครงสรางขององคกรเพ่ือแสดงถึงความกาวหนาในสายอาชีพใหแกพนักงาน

อยางชัดเจน มีคา X ̅ = 3.99 , S.D. = 0.58  และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพต่ําสุด  

คือ องคกรของทานมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของแตละหนวยงานอยาง

ชัดเจน มีคา X ̅ = 3.92 , S.D. = 0.44  
 

ตอนที่ 3 ความคิดเชิงสรางสรรค 

  จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเชิงสรางสรรคของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 152 คน 

โดยใหคะแนนตามระดับความเห็นจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล นําคะแนนท่ีไดจากแตละขอคําถาม

มารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางท่ี 9 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอความคิดเชิงสรางสรรค 
 

(n = 152 คน) 

ความคิดเชงิสรางสรรค X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1.  ทานมีความรูสึกวา ทานมีความเตม็ใจท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ี

เกิดขึน้ใหม มีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.16 0.52 มาก 

2.  ทานตอบสนองตอปญหารวดเรว็ และคิดแงบวกตอปญหา

นั้น เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกดิขึน้ 

3.99 0.52 มาก 

3.  ทานสามารถคาดการณปญหางานลวงหนาได  4.13 0.42 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

ตารางท่ี 9   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอความคิดเชิงสรางสรรค (ตอ) 

  

 จากตารางท่ี 9 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับความคิดเชิงสรางสรรค ภาพรวม

อยูในระดับมาก (X ̅ = 4.06 , S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาระดับความคิดเชิง

สรางสรรคอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี ้

  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานมีความรูสึกวา ทานมีความเต็มใจท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น

ใหม มีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่องมีคา X ̅ = 4.16 , S.D. = 0.52 รองลงมาคือ ทาน

สามารถคิดสรางสรรค คนหาวิธีแกไขปญหาเพ่ือคนหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด มีคา X ̅ = 4.15 , S.D. = 0.64 

ทานสามารถคาดการณปญหางานลวงหนาได และทานเตรียมแผนปองกันและแกไขปญหานั้นไว

แลว มีคา X ̅ = 4.13 , S.D. = 0.42   ทานมีความรูสึกวา ความคิดของทานนํามาซ่ึงวิธีแกปญหา

แตกตางจากวิธีเดิมและนํามาซ่ึงความสําเร็จ มีคา X ̅ = 4.00 , S.D. = 0.58  ทานตอบสนองตอปญหา

รวดเร็ว และคิดแงบวกตอปญหานั้น เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น มีคา X ̅ = 3.99 

, S.D. = 0.52  และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเชิงสรางสรรค ต่ําสุด  คือ ทานคิดวาปญหาเปนเรื่อง

ทาทาย ชวยใหทานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ มีคา X ̅ = 3.92 , S.D. = 0.44   

 

 

ความคิดเชงิสรางสรรค X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

4.  ทานสามารถคิดสรางสรรค คนหาวิธีแกไขปญหาเพ่ือคนหา

แนวทางท่ีดีท่ีสุด 

4.15 0.64 มาก 

5.  ทานมีความรูสึกวา ความคิดของทานนํามาซ่ึงวิธีแกปญหา

แตกตางจากวิธีเดิมและนํามาซ่ึงความสําเร็จ 

4.00 0.58 มาก 

6.  ทานคิดวาปญหาเปนเรื่องทาทาย ชวยใหทานไดเรียนรู และ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

3.92 0.44 มาก 

รวม 4.06 0.52 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม 

  จากการวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

152 คน โดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความเห็นจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนท่ีได

จากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบ

ตารางท่ี 10 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น 

       ตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 

(n = 152 คน) 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม X ̅̅ S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1.  ทานมีการกําหนดกลยุทธการทํางานของทานท่ีจะสงผลให

เปาหมายของทานประสบผลสําเร็จ 

4.21 0.54 มากท่ีสุด 

2.  ผลงานของทานสามารถสรางความแตกตาง เปนการ

ปรับปรุงและสรางสรรควิธีการปฏิบัติงานท่ีดกีวาเดิม 

4.10 0.47 มาก 

3.  ผลงานของทานชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงกวาเดิม ชวย ประหยัดเวลาและแรงงาน

ได 

4.11 0.48 มาก 

4.  ผลงานของทานเปนผลงานท่ีมีคณุคาอยางเดนชัด สงผลให

องคกรไดเปรยีบดานการแขงขันทางธุรกิจ  

3.86 0.43 มาก 

5.  ผลงานของทานเปนผลงานท่ีตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกล

ยุทธขององคกร  

3.90 0.29 มาก 

รวม 4.03 0.44 มาก 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางท่ี 10 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคาระดับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 4.03 , S.D. = 0.44) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี ้

   ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานมีการกําหนดกลยุทธการทํางานของทานท่ีจะสงผลให

เปาหมายของทานประสบผลสําเร็จ มีคา X ̅ = 4.21 , S.D. = 0.54 รองลงมาคือ ผลงานของทานชวย

ใหการทํางานไดผลดมีีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ชวย ประหยัดเวลาและแรงงานได 

มีคา X ̅ = 4.11 , S.D. = 0.48 ผลงานของทานสามารถสรางความแตกตาง เปนการปรับปรุงและ

สรางสรรควิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกวาเดิม มีคา X ̅ = 4.10 , S.D. = 0.47   ผลงานของทานเปนผลงานท่ี

ตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคกร มีคา X ̅ = 3.90 , S.D. = 0.29  และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับผล

การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ต่ําสุด  คือ ผลงานของทานเปนผลงานท่ีมีคุณคาอยางเดนชัด สงผลให

องคกรไดเปรียบดานการแขงขันทางธุรกิจ มีคา X ̅ = 3.86 , S.D. = 0.43   

 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงานสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการพัฒนาสมรรถนะสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.3 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการจัดสรรคาตอบแทนสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 1.4 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพสงผลตอความคิดเชิงสรางสรรคของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

สมมุติฐานท่ี 2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ  
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  สมมุติฐานท่ี 2.1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงานสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.2 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการพัฒนาสมรรถนะสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.3 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการจัดสรรคาตอบแทนสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  สมมุติฐานท่ี 2.4 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม

ของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 สมมุติฐานที่ 3 ความคิดเชิงสรางสรรคสงผลตอ ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของ

พนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชมาตราวัดอันตรภาคและมาตราวัด

อัตราสวนในการหาคาความสัมพันธของตัวแปร จากน้ันผูวิจัยนําคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพียรสันระหวางกลุมตัวแปรท่ีได มาวิเคราะหรวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัว

แปรแตละคู เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงเกินไป โดยพิจารณารวมกัน

ระหวางคาความทนทานและคา VIF (Variance inflation factors) ของตัวแปรแตละตัว ปญหาการ

รวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกดิขึ้น ถาคาความทนทานมากกวา 0.10 สรรคชัย กิติยานันท (2552) 

   การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวาง ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับความคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช

สถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pear’s Product Moment Correlation) ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 

       ผลกระทบการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับความคดิ 

       เชิงสรางสรรค 

 

(n = 152 คน) 

ตัวแปร PR CA CO CAA CT VIF 

X ̅ 4.09 4.02 4.10 4.05 4.06  

S.D. 0.43 0.38 0.41 0.39 0.35  

PR  0.89 0.87 0.95 0.56 5.02 

CA 0.85** 

(.000) 

 0.87 0.84 0.64 5.10 

CO 0.96** 

(.000) 

0.87** 

(.000) 

 0.94 0.55 4.17 

CAA 0.95** 

(.000) 

0.84** 

(.000) 

0.94** 

(.000) 

 0.61 3.38 

CT 0.56** 

(.000) 

0.64** 

(.000) 

0.55** 

(.000) 

0.61** 

(.000) 

  

*P<0.05, **P<0.01 

 

  จากตารางท่ี 11  การวิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคา

สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาพบวา คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัว และ

ระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองมีคาตั้งแต 0.55 – 0.96 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคา

ตั้งแต 3.38 – 5.10 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรงหลายตัว

แปร (Multicolinearity) สรรคชัย กิติยานันท, (2552 : 132) ตัวแปรแตละตัวและปญหาการรวม

เสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกิดขึ้น ถาคาความทนทานมากกวา 0.1 จึงนําไปสูการทดสอบสมมุติฐาน

ดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอในรูปแบบ

ตารางท่ี 13 ดังนี้ 

 

   ส
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ตารางท่ี 12  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวาง ผลกระทบการรับรูการ 

       สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับความคิดเชิงสรางสรรค 

 

 

ตัวแปรตน (SAF) 

ความคิดเชงิสรางสรรค  

t 

 

p-Value สัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (S.E) 

คาคงท่ี (a) 1.138 0.246 4.63 0.00 ** 

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 0.847 0.234 4.17 0.00 ** 

ดานการพัฒนาสมรรถนะ 0.719 0.123 5.86 0.00 ** 

ดานการจัดสรรคาตอบแทน 0.296 0.195 3.33 0.13 

ดานการสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพ 

0.847 0.194 4.65 0.00 ** 

F =  36.80 , P = 0.25 , Adjusted  = 0.48 

*P<0.05, **P<0.01 

 

  จากตารางท่ี 12 การวิเคราะหผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษกับความคิดเชิงสรางสรรค ดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช

เทคนิคการนําเขา พบวา ระดับการรับรูการสนับสนุนดานการบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพล

ทางบวก ตอความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.847, < 0.001) ระดับการรับรูการสนับสนุนดานดาน

การพัฒนาสมรรถนะมีอิทธิพลทางบวก ตอความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.719, < 0.001)  ระดับ

การรับรูการสนับสนุนดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพมีอิทธิพลทางบวก ตอความคิด

เชิงสรางสรรค (β = 0.847, < 0.001)  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี  1.1,1.2,และ 1.4  

  สวนระดับผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนดานการจัดสรรคาตอบแทนไมมีอิทธิพล

ทางบวกตอความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.296, < 0.05)  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 1.3  

  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวาง ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน

โดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pear’s Product Moment Correlation) ดัง

ตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 

       ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับ 

       ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 

(n = 152 คน) 

ตัวแปร PR CA CO CAA CP VIF 

X ̅ 4.09 4.02 4.10 4.05   

S.D. 0.43 0.38 0.41 0.39   

PR  0.89 0.96 0.95 0.74 5.02 

CA 0.89 ** 

(.000) 

 0.87 0.84 0.57 5.10 

CO 0.96 ** 

(.000) 

0.87 ** 

(.000) 

 0.94 0.73 4.17 

CAA 0.95 ** 

(.000) 

0.84 ** 

(.000) 

0.94 ** 

(.000) 

 0.78 3.38 

CP 0.74 ** 

(.000) 

0.57 ** 

(.000) 

0.73 ** 

(.000) 

0.78 ** 

(.000) 

  

*P<0.05, **P<0.01 

 

  จากตารางท่ี 13  การวิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคา

สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาพบวา คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัว และ

ระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองมีคาตั้งแต  0.73 – 0.96  แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับสูงถึงสูงมาก อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคา

ตั้งแต 3.38 – 5.10 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรงหลายตัว

แปร (Multicolinearity) สรรคชัย กิติยานันท, (2552 : 132)  จึงนําไปสูการทดสอบสมมุติฐานดวย

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอในรูปแบบ

ตารางท่ี 15 ดังนี้ 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 14  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวาง ผลกระทบของการรับรูการ 

       สนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 

(n = 152 คน) 

 

ตัวแปรตน (SAF) 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม  

t 

 

p-Value สัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (S.E) 

คาคงท่ี (a) 1.655 0.179 9.76 0.00 ** 

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 0.176 0.171 1.02 0.30  

ดานการพัฒนาสมรรถนะ 0.305 0.090 3.38 0.00 ** 

ดานการจัดสรรคาตอบแทน 0.075 0.142 0.52 0.60 

ดานการสงเสริมความกาวหนาใน

สายอาชีพ 

0.613 0.142 4.33 0.00 ** 

F = 67.24 , P = 0.24 , Adjusted  = 0.63 

*P<0.05, **P<0.01 

 

  จากตารางท่ี 14 การวิเคราะหผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

โดยใชเทคนิคการนําเขา พบวา ระดับการรับรูการสนับสนุนดานดานการพัฒนาสมรรถนะมีอิทธิพล

ทางบวกตอผลการปฏิบัติงานเชงินวัตกรรม (β = 0.305, < 0.001)  ระดับการรับรูการสนับสนุน

ดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพมีอิทธิพลทาง.....ตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

(β = 0.613, < 0.001)  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี  2.2 และ 2.4  

  สวนระดับการรับรูการสนับสนุนดานการบริหารผลการปฏิบัติงานและระดับการรับรูการ

สนับสนุนดานการจัดสรรคาตอบแทนไมมีอิทธิพลทางบวก ตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

(β = 0.176, < 0.05) และ (β = 0.075, < 0.05)  ตามลําดับ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2.1 

และ 2.3 

  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวาง ความคิดเชิงสรางสรรคกับผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม เพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียร

สัน (Pear’s Product Moment Correlation) ดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 

       ความคิดเชิงสรางสรรคกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 

(n = 152 คน) 

ตัวแปร CT CP 

X ̅ 4.06 4.03 

S.D 0.35 0.30 

CT  0.25 

CP 0.25 ** 

(.000) 

 

*P<0.05, **P<0.01 

   

  จากตารางท่ี 15 วิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตัวแปรท่ีศึกษา พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง ความคิดเชิงสรางสรรคกับผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม เทากับ  0.25 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับ

นอยถึงปานกลางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงนําไปสูการทดสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะห

การถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) แลวนําผลการวิเคราะหมานําเสนอในตารางที่ 

17 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 16  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิถดถอยระหวาง ความคิดเชิงสรางสรรคกับ 

                 ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

 

(n = 152 คน) 

 

ตัวแปรตน (SAF) 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม  

t 

 

p-Value สัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (S.E) 

คาคงท่ี (a) 3.15 0.28 11.25 0.00 ** 

ความคิดเชิงสรางสรรค 0.21 0.06 3.16 0.00 ** 

F = 10.01 , P = 0.77 , Adjusted  = 0.56  

*P<0.05, **P<0.01 
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  จากตารางท่ี 16 การวิเคราะหความคิดเชิงสรางสรรคกับผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิคการนําเขา พบวา 

ความคิดเชิงสรางสรรคมีอิทธิพลทางบวก ตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (β = 0.21, <0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี  3 

   

ตารางท่ี 17 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

     สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน การจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค 

ของพนักงานระดับหัวหนาง านจนถึงผูบริหาร  กรณี ศึกษา 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

 

                   สมมุติฐานท่ี 1.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน  สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค  ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

ยอมรับสมมุติฐาน 
(β = 0.847, < 0.001) 

                   สมมุติฐานท่ี 1.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ 

สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติก

เพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
(β = 0.719, < 0.001) 

                   สมมุติฐานท่ี 1.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร

คาตอบแทน สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค  ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
(β = 0.296, < 0.05) 

                   สมมุติฐานท่ี 1.4  ผลกระทบการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ี มีความสามารถพิเศษ  ดานการสง เสริม

ความกาวหนาในอาชีพ  สงผลตอความคิดเชิงสรางสรรค ของ

พนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
(β = 0.847 < 0.001) 
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ตารางท่ี 17 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน (ตอ) 

สมมุติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

     สมมุติฐานท่ี 2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

 

                   สมมุติฐานท่ี 2.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ  

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
 (β = 0.176, < 0.05) 

                   สมมุติฐานท่ี 2.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ 

สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 (β = 0.305, < 0.001) 

                   สมมุติฐานท่ี 2.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรร

คาตอบแทน สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
 (β = 0.075, < 0.05) 

                   สมมุติฐานท่ี 2.4  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุน

การจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 (β = 0.613, < 0.001) 

       สมมุติฐานท่ี 3 ความคิดเชิงสรางสรรค สงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือ

การบรรจุภัณฑ  

ยอมรับสมมุติฐาน 
(β = 0.21, < 0.001) 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน 

บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ” กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงาน

ประจําท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ 2 แหงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่องมือท่ีนํามาใชเก็บขอมูลในการทําวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา

วิเคราะหและแสดงผลไวเปนลําดับดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาผูวจิัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังส้ิน 152 คน สวนใหญเปนเพศ

ชาย   สวนใหญมีอายุ 36 – 45 ป มีสถานภาพสมรส จํานวน 122 คน คดิเปนรอยละ 80.30 และมี

สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปรญิญาตรี สวนใหญมีตําแหนงงานเปนผูจัดการและมี

รายไดอยูในระดับ 20,000 – 30,000 บาท  

 

 ตอนที่ 2 การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ภาพรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา การรับรูการสนับสนุนอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการ

จัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ดังนั้นสามารถนํามาสรุปไดดังนี ้

 2.1 บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

ดังตอไปนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีการเลือกใชหัวขอการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและบทบาทหนาท่ี รองลงมาคือ องคกรของทานมีการวาง

แผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดเปาหมายในการทํางาน องคกรของทานมีการวัดผลการปฏิบัติงาน

อยางสมํ่าเสมอและขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ องคกรของทานมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกร 
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  2.2 บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะภาพ

รวมอยูในระดับ และเม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ขอท่ี

มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีการสงเสริมใหพนักงานแสดงความรูทักษะท่ีมีไดอยางเต็ม

ศักยภาพและมีอิสระ รองลงมาคือ องคกรของทานมีการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ 

ความสามารถที่เปนประโยชนตอหนาท่ีความรับผิดชอบของทาน องคกรของทานมีการสํารวจความ

ตองการการฝกอบรมของหนวยงานตางๆอยางสมํ่าเสมอและขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ องคกรของ

ทานมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานพัฒนา โดยการเรียนรูขามสายงาน เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและ

ความสามารถ  

  2.3 บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุนดานการจัดสรรคาตอบแทน 

ภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ  มีความพึงพอใจกับอัตราคาตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน  รองลงมาคือ 

องคกรมีการกําหนดการจายคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม  องคกรมีเกณฑ

การปรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม ตามผลการปฏิบัติงานและขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ องคกรของ

ทานมีการทบทวนนโยบายเรื่องการจัดสรรคาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ  

  2.4 บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุนดานการสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายขอพบวา  ระดับการรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีระบบการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงอยางรวดเร็ว สําหรับพนักงาน

ท่ีมีความสามารถโดดเดน  รองลงมาคือ พึงพอใจกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง  

องคกรมีการกําหนดโครงสรางขององคกร เพ่ือแสดงถึงความกาวหนาในสายอาชีพใหแกพนักงาน

อยางชัดเจนและขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ องคกรมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ของแตละหนวยงานอยางชัดเจน 

 

 ตอนที่ 3 ความคิดเชิงสรางสรรค  

  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีคาระดับความคิดเชิง

สรางสรรค ภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับดังตอไปนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีความรูสึกวาเต็มใจท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหม มี

ความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่อง  รองลงมาคือ สามารถคิดสรางสรรค คนหาวิธีแกไข

ปญหาเพ่ือคนหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด  สามารถคาดการณปญหางานลวงหนาได และเตรียมแผนปองกัน
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และแกไขปญหานั้นไวแลว มีความรูสึกวา ความคิดของทานนํามาซ่ึงวิธีแกปญหาแตกตางจากวิธี

เดิมและนํามาซ่ึงความสําเร็จ ตอบสนองตอปญหารวดเร็ว และคิดแงบวกตอปญหานั้น เพ่ือคนหา

คําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ คิดวาปญหาเปนเรื่องทาทาย 

ชวยใหทานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  

 

  ตอนที่ 4  ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษมีคาระดับผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรมภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มี

การกําหนดกลยุทธการทํางานของทานท่ีจะสงผลใหเปาหมายของทานประสบผลสําเร็จ รองลงมา

คือ ผลงานของทานชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ชวย

ประหยัดเวลาและแรงงานได ผลงานของทานสามารถสรางความแตกตาง เปนการปรับปรุงและ

สรางสรรควิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกวาเดิม ผลงานของทานเปนผลงานท่ีตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกล

ยุทธขององคกร  และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ ผลงานของทานเปนผลงานท่ีมีคุณคาอยางเดนชัด 

สงผลใหองคกรไดเปรียบดานการแขงขันทางธุรกิจ  

 

 ตอนที่ 5 การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษ  มีความสัมพันธตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุ

ภัณฑ มีคาสถิติสหสัมพันธตั้งแต  0.55 – 0.96 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  เม่ือผูวิจัยวิเคราะห

ความถดถอยแบบพหุคูณเปนรายดานพบวา  

  สมมุติฐานท่ี  1.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน   มีอิทธิพลตอความคิดเชิงสรางสรรค 

(β = 0.847, < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1.1 

  สมมุติฐานท่ี  1.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานดานการพัฒนาสมรรถนะมีอิทธิพลตอความคิด

เชิงสรางสรรค (β = 0.719, < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ี 1.2 

  สมมุติฐานท่ี  1.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานการจัดสรรคาตอบแทน ไมมีอิทธิพลตอความคิด
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เชิงสรางสรรค (β = 0.296, < 0.05)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมุติฐานท่ี 1.3 

  สมมุติฐานท่ี  1.4  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพมี

อิทธิพลตอความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.847 < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1.4 

สมมุติฐานที่ 2 ตัวแปรผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ  มีความสัมพันธตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม มีคาสถิติสหสัมพันธตั้งแต  

0.73 – 0.96  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  เม่ือวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณเปนรายดานพบวา  

  สมมุติฐานท่ี  2.1  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน   ไมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรม (β = 0.176, < 0.05) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 63 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 

2.1 

  สมมุติฐานท่ี  2.2  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานดานการพัฒนาสมรรถนะมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (β = 0.305, < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 63 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมุติฐานท่ี 2.2 

  สมมุติฐานท่ี  2.3  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานการจัดสรรคาตอบแทน ไมมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (β = 0.075, < 0.05)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 63 ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2.3 

  สมมุติฐานท่ี  2.4  ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานการรับรูการสนับสนุนดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (β = 0.613, < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอย

ละ 63ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 2.4 

 สมมุติฐานท่ี 3 ความคิดเชิงสรางสรรค มีอิทธิพลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานเชิง

นวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ   มีคาสถิติสหสัมพันธเทากับ  

0.25  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย  ผูวิจัยพบวาความคิดเชิง

สรางสรรคมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (β = 0.21, < 0.001) โดยมีคาพยากรณ

คิดเปนรอยละ 56  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 3 
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การอภิปรายผล 

  ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนการจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงานบริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ” กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงานประจําท่ี

ปฏิบัติงานท่ีบริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจภุัณฑ 2 แหงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ไดขอคนพบ

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

   

  ดานการรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ 

  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุนภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานการพัฒนาสมรรถนะ ดานการ

จัดสรรคาตอบแทนและดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ตามลําดบั 

 1.  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีการเลือกใชหัวขอการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและบทบาทหนาท่ี รองลงมาคือ องคกรของทาน

มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดเปาหมายในการทํางาน  องคกรของทานมีการวัดผลการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ เพราะวา การบริหารผลการปฏิบัติงานเปน

กระบวนการในการบูรณาการเปาหมายขององคกร มาสูเปาหมายของหนวยงานและเปาหมาย

รายบุคคล เปนกระบวนการทํางานท่ีมองไปขางหนา โดยมุงเนนท่ีกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย สรางความรวมมือ การยอมรับและเห็นพองตองกันมากกวาการควบคุม มุงเนนการปรับปรุง

การปฏิบัติงานของบุคลากร มีลักษณะของการส่ือสาร 2 ทาง ระหวางบุคลากรและผูบังคับบัญชา

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องโดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  (อางอิง  ชัยทวี เสนาะ

วงศ (2547 : 39-44))  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีเกงมี

ความสามารถพิเศษตองใชแบบการประเมินผลท่ีแตกตางกันกับพนักงานธรรมดาท่ัวไป เนื่องจากมี

ความแตกตางกันในดานศักยภาพการทํางาน ทักษะความรูและความสามารถ จึงไมสามารถใชระบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกรได   

  2.  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ดานการพัฒนาสมรรถนะภาพ

รวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีการสงเสริมใหพนักงานแสดง

ความรูทักษะท่ีมีไดอยางเต็มศักยภาพและมีอิสระ รองลงมาคือ องคกรของทานมีการจัดฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถที่เปนประโยชนตอหนาท่ีความรับผิดชอบของทาน   องคกร

ของทานมีการสํารวจความตองการการฝกอบรมของหนวยงานตางๆอยางสมํ่าเสมอ   เหตุผลท่ีเปน
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เชนนี้เพราะวาพนักงานมีความทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ี ยินดีท่ีจะทํางานมากกวาท่ีตนไดรับ

มอบหมาย และมีผลการทํางานท่ียอดเย่ียม หากไดรับการพัฒนาในจุดเดนและจุดดอยอยางสมดุล ท่ี

ผานการวิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบ  เพราะเนื่องจากพนักงานบางสวนยังไมไดมี

ความสามารถในปจจุบันท่ีโดดเดนมากนัก  แตพนักงานแสดงออกถึงบางอยางท่ีทําใหองคกรรับรู

ถึงศักยภาพในตัวบุคคล   องคกรจึงสมควรจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนา   การจัดเวทีหรือจัดกิจกรรม

ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพซอนเรนของพนักงานได หรือแมกระท่ังดําเนินกิจกรรมสํารวจ

ความเห็น ความตองการของพนักงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือสงเสริมใหพนักงานพัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศาสตราจารยเดวิด แมคเคิลแลนด ท่ีกลาวโดย

สรุปไดวา ผลงานปจจุบันของพนักงานนั้นบงบอกไดแคเพียงทักษะและความรู ความสามารถ

ปจจุบัน  ซ่ึงพนักงานสวนใหญไมไดรับโอกาสในการแสดงออกถึงศักยภาพท่ีแทจริง เพราะวาการ

พิจารณาบุคคลหนึ่งนั้น ควรจะมีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถคนหาบุคคลท่ีมี

ศักยภาพซอนเรนท่ีอยูภายใน อาจรวมถึง แรงจูงใจ เปาหมาย การตัดสินใจ ท่ีนอกเหนือจากเรื่องของ

ทักษะ ความรูและประสบการณ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคกรท่ีไดบุคคลท่ีมีความสามารถโดดเดน

เขารวมงาน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ องคกรของทานมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานพัฒนา 

โดยการเรียนรูขามสายงาน เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถ  เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา  

การเรียนรูขามสายงานสําหรับวัฒนธรรมการทํางานของประเทศไทย  ท่ีมีวัฒนธรรมลักษณะถอยที 

ถอยอาศัยและยังคงไวซ่ึงระบบอาวุโส  การเกรงอกเกรงใจเพ่ือนรวมงาน สงผลใหการเรียนรูงาน

ขามสายงานไมประสบผลสําเร็จมากนัก เนื่องจากถูกสังคมในท่ีทํางานมองวา เขามากาวกายหรือ

ลวงความลับผูอ่ืน  หรือแมกระท่ังหากผูสอนงานแนะนําความรูท่ีตนเองรูท้ังหมด ก็เกรงวาตนเองจะ

หมดความสําคัญกับองคกรไป จึงเปนเหตุผลวาการเรียนรูขามสายงาน  ยังคงนํามาประยุกตใชได

ยากและยังไมไดรับความนิยมมากนักกับองคกรขนาด Smes  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (ศุภชัย 

ยาวะประภาษ, 2546)  กลาววาส่ิงหนึ่งท่ีเปนปญหาสําหรับผูบริหารท่ีสรางความหนักอกหนักใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละฝายงาน ก็คือการสรางอาณาจักรสวนตัวของแตละฝายงาน มี

วิวัฒนาการท่ีคอยเปนคอยไปและคอยๆ ทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลตอการส่ือสาร

ภายในองคกร ท่ีจะทําใหการทํางานขามสายงานของพนักงานลําบากมากขึ้น  บรรยากาศในที่

ทํางาน คุณภาพของงาน สัมพันธภาพในงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานจะลดนอยถอย

ลง   และอาจยกระดับความรุนแรงถึงขั้นการมีการเมืองในองคกรและการแตกแยกความสมัคร

สมานสามัคคีของพนักงานในองคกร ส่ิงท่ีจะทําใหพนักงานกาวขามอาณาจักรสวนตัวไดคือ การ

ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกรนั่นเอง  
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  3.  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ดานการจัดสรรคาตอบแทนภาพรวม

อยูในระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  มีความพึงพอใจกับอัตราคาตอบแทนตามความสามารถ

ของพนักงาน  รองลงมาคือ องคกรมีการกําหนดการจายคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานของ

องคกรโดยรวม  องคกรมีเกณฑการปรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน เหตุผลท่ี

เปนเชนนี้เพราะวา บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  พึงพอใจกับผลตอบแทนท่ีตนไดรับซ่ึงเปนไป

ตามการคาดการณในอนาคต  ซ่ึงพนักงานรูสึกวาไดรับความเปนธรรมในการจายคาตอบแทน  ซ่ึง

เปนไปตามเกณฑผลมาจากการปฏิบัติงานของตนและผลประกอบการขององคกร พนักงานจะ

แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาตามสภาพแวดลอมท่ีไดรับ  ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีมีการตอบสนอง

ในระดับท่ีเขาพึงพอใจ  (อางอิง Mackay, 1997)  วิธีการจายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

เช่ือมโยงไปถึงระดับผลการปฏิบัติงาน หรือผลท่ีไดขององคกรตามท่ีตกลงกันไวกอน ซ่ึงมีวิธีการ

จายหลายรูปแบบ เชน จายเปนการปรับฐานเงินเดือน หรือใหเปนโบนัส หรือรางวัลรูปแบบอ่ืนๆ 

จนถึงปจจุบันยังไมมีวิธีการจายผลตอบแทนการทํางานท่ีดีและสมบูรณแบบท่ีสุด องคประกอบท่ี

แตกตางกันในธุรกิจเดียวกัน อาจมีวิธีการจายผลตอบแทนการทํางานท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตาม

วิธีการท่ีดีท่ีสุดจะตองมีหลักการคือ ตองจูงใจใหผูทํางานทํางานอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

องคกรอยางตอเนื่อง  ผูทํางานไดรับรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติท่ีดี และจูงใจใหปรับปรุงใหดีมาก

ขึ้น สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ องคกรของทานมีการทบทวนนโยบายเรื่องการจัดสรรคาตอบแทน

อยางสมํ่าเสมอ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ เพราะวา องคกรอาจมีชองทางการส่ือสารภายในที่ยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหพนักงานในทุกระดับทราบถึงนโยบายในเรื่องของการจัดสรร

คาตอบแทน สอดคลองกับแนวคิดของ  ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2552 : 29) ไดกําหนดบทบาทหลัก

ของฝายบริหารองคกรไววา หากองคกรใดตองการจะประสบความสําเร็จดานการส่ือสาร การสราง

ความเขาใจ ฝายบริหารจะตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ การติดตอประสานงานไดดี การส่ือสาร การ

วางแผนและการบริหารจัดการ เพ่ือสรางความเขาใจภายในองคกรและลดความขัดแยงภายใน

องคกร 

  4.  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษรับรูการสนับสนุน ดานการสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ องคกรของทานมีระบบการเล่ือนขั้น เล่ือน

ตําแหนงอยางรวดเร็ว สําหรับพนักงานท่ีมีความสามารถโดดเดน  รองลงมาคือ พึงพอใจกับเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง  องคกรมีการกําหนดโครงสรางขององคกร เพ่ือแสดงถึง

ความกาวหนาในสายอาชีพใหแกพนักงานอยางชัดเจน เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา พนักงานรูสึกมี

แรงจูงใจ มีความมุงม่ันท่ีจะไปถึงเปาหมายท่ีจะทําใหตนเองมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จ

มากกวาในกรณีท่ีพนักงานไมทราบหรือองคกรไมมีแผนความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน ซ่ึง
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สอดคลองกับ ประคัลภ ปณฑพลังกูร (2557) ท่ีกลาววาพนักงานโดยท่ัวไปมักตองการงานท่ีม่ันคง

และโอกาสในการกาวหนา มีเกียรติเปนท่ียอมรับในสังคม มีผูบังคับบัญชาท่ีดีแตความคาดหวัง

เหลานี้จะไมเกิดขึ้นหากองคกรไมมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  และขอท่ีมีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด  คือ องคกรมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของแตละหนวยงานอยาง

ชัดเจน เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาแผนความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน สวนใหญจะพบได

เฉพาะบริษัทเอกชนขนาดใหญ หรือองคกรรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล เนื่องจากแผนความกาวหนาใน

สายอาชีพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ถือเปนเรื่องท่ีเกินความจําเปน และท่ีสําคัญ

โครงสรางและระบบการบริหารขององคกรขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ยังไมสอดคลองกับ

แผนความกาวหนาในสายอาชีพ เนื่องจากโครงสรางการบริหารองคกรขนาดใหญจะมีโครงสรางท่ี

เปนลําดับช้ันมากกวาองคกรขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ท่ีมีลักษณะโครงสรางองคกรแบบ

แนวราบ ท่ีมีขอดีคือการประสานงานระหวางหนวยงานรวดเร็ว แมนยํา แตสายการบังคับบัญชา

นอย จึงเกิดแผนความกาวหนาในสายอาชีพไดลําบาก  เพราะฉะนั้นสําหรับองคกรขนาดกลางและ

ขนาดยอม SMEs หากตองการกําหนดแผนความกาวหนาในสายอาชีพควรจะกระทําตอเม่ือองคกร

และพนักงานพรอมกอนดวยการใหความรู และการอบรม ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (2550) กลาวถึงเรื่องการจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพวา ฝายทรัพยากร

มนุษยควรรวมกับผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานดําเนินการ โอนยาย หรือเล่ือนตําแหนงงาน

กรณีท่ีพนักงานมีความพรอมและไดรับการฝกอบรมท่ีเหมาะสมตอการดํารงตําแหนงนั้นๆ 

 

  ดานความคิดเชิงสรางสรรค 

  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษมีคาระดับความคิดเชิงสรางสรรค ภาพรวมอยูในระดับมาก

และเม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีความรูสึกวาเต็มใจท่ี

จะทําส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหม รองลงมาคือ มีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่องชัดเจน  

สามารถคิดสรางสรรค คนหาวิธีแกไขปญหาเพ่ือคนหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด   สามารถคาดการณปญหา

งานลวงหนาได และเตรียมแผนปองกันและแกไขปญหานั้นไวแลว  และมีความรูสึกวาความคิด

นํามาซ่ึงวิธีแกปญหาแตกตางจากวิธีเดิมและนํามาซ่ึงความสําเร็จ ตอบสนองตอปญหารวดเร็ว และ

คิดแงบวกตอปญหานั้นเพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดขึ้น    เหตุผลท่ีเปนเชนนี้

เพราะวา บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการคนหาแนวทางใหมๆ หรือวิธีการ

แปลงๆ แตกตางกันออกไปมาใชในการแกปญหา  บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ

ในการผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับ Torrance. Palue E (1969)  

ไดอธิบายถึงท่ีมาของความคิดสรางสรรค ซ่ึงแบงเปน 5 ขั้นดังนี้ ขั้นท่ี 1 การพบความจริง ขั้นท่ี 2 
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การคนพบปญหา ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน ขั้นท่ี 4 การคนพบปญหา และขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการ

คนพบ ผลท่ีไดจากการคนพบจะนําไปสูหนทางท่ีจะทําใหเกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม ความคิด

สรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือส่ิงท่ีบกพรองขาดหายไป แลวจึง

รวบรวมความคิดหรือตั้งเปนสมมติฐานทําการทสอบสมมติฐาน  และเผยแพรส่ิงท่ีไดจากการ

ทดสอบสมมติฐานนั้น และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเชิงสรางสรรค ต่ําสุด  คือ คิดวาปญหาเปน

เรื่องทาทาย ชวยใหทานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  เกิดขึ้น เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา 

ความคิดสรางสรรคกับระดับความพึงพอใจ หรือแรงจูงใจของแตละบุคคลนั้นมีความสําคัญตอกัน   

กลาวคือหากปญหาบางอยางเปนส่ิงท่ีทาทายและบุคคลนั้นๆมีแรงจูงใจสวนตนท่ีจะแกไขปญหา 

แนนอนวาปญหานั้นในท่ีสุดจะตองไดรับการแกไขอยางลุลวง แตในขณะเดียวกันหากปญหานั้นไม

นาสนใจ บุคคลนั้นอาจจะไมมีแรงจูงใจในการแกปญหา  สอดคลองกับ อารีย พันธมณี, 2546  กลาว

วา บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง ในขณะเดียวกันบุคคลท่ีมีแรงจูงใจต่ําก็จะ

สงผลในทางตรงกันขาม เพราะแรงจูงใจเปนลักษณะสําคัญของบุคคลในการท่ีจะแสงตนวาเปนผูท่ี

มีความคิดสรางสรรค บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใหความสนใจในการหาแนวทางแกปญหาดวยความ

กระตือรือรนและส่ิงท่ีผลักดันใหเกิดความกระตือรือรน  

 

  ดานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 

  บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษมีคาผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมภาพรวมอยูในระดับ

มากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการกําหนดกลยุทธการทํางานของทานท่ีจะสงผลใหเปาหมาย

ของทานประสบผลสําเร็จ  เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาการทํางานใหประสบความสําเร็จสวนมาก

ขึ้นอยูกับการวางแผน การเตรียมตัว การเตรียมวิธีรับมือกับปญหาในอนาคต รวมท้ังการจัดการ

ความเส่ียงซ่ึงลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีจะขจัดปญหาในการทํางาน    สอดคลองกับ อาภรณ ภูวิทย

พันธุ กลาวถึงคุณสมบัติของพนักงานดาวเดนไววา พนักงานดาวเดนจะเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนเชิงกล

ยุทธ มีเปาหมายท่ีชัดเจน รูวาตองทําอะไรตอไปในอนาคต เปนผูคาดการณถึงเหตุการณ และ

สถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถวางแผนและหาวิธีการเชิงกลยุทธเพ่ือจะทําให

เปาหมายในอนาคตท่ีกําหนดขึ้นประสบผลสําเร็จ   ขอท่ีมีคาเฉล่ียรองลงมาคือ ผลงานของทานชวย

ใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ชวยประหยัดเวลาและแรงงานได    

ผลงานของทานสามารถสรางความแตกตาง เปนการปรับปรุงและสรางสรรควิธีการปฏิบัติงานท่ีดี

กวาเดิม ผลงานของทานเปนผลงานท่ีตอบสนองวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคกร  เหตุผลท่ี เปน

เชนนี้เพราะวาพนักงานท่ีมีความสามารถโดดเดนมักจะไดรับความไววางใจในการทํางาน  การ

เสนอความคิดเห็นตอท่ีประชุม โอกาสในการรวมกิจกรรมสําคัญๆขององคกร  และเม่ือพนักงานได
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รวมกิจกรรมเหลานี้บอยๆ พนักท่ีมีความสามารถพิเศษเหลานี้จะใชทักษะและประสบการณท่ีส่ังสม

มาพัฒนาวิธีในการทํางาน พัฒนาวิธีการส่ือสารอันจะสงผลดีตอผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ัง

ทางตรงและทางออม    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ณัฐยา สินตระการผล (2550) ไดสรุปส่ิงท่ี

สงเสริมความคิดสรางสรรค คือ ความมีอิสระ การจัดการโครงการท่ีดี มีแหลงทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

องคกรและผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน องคกรท่ีใหการสนับสนุนนําไปสูการทํางานรวมกัน

และทําใหเกิดความ รวมมือภายในองคกร งานมีความทาทาย เปนตน และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับผล

การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ต่ําสุด  คือ ผลงานของทานเปนผลงานท่ีมีคุณคาอยางเดนชัด สงผลให

องคกรไดเปรียบดานการแขงขันทางธุรกิจ  เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาดวยคานิยมการทํางานของ

พนักงานสวยใหญท่ีจะเนนการทํางานแบบปลอดภัย  ไมหวือหวา ดวยเหตุผลคือไมตองการท่ีจะอยู

ในสภาวะไมม่ันคงเม่ือตนเองมีผลงานโดดเดนเกินไป ถูกหลอหลอมดวยวัฒนธรรมท่ีเกรงใจและ

ใหเกียรติผูอ่ืน จึงอาจจะสงผลใหไมมีการสรางผลงานท่ีสงผลใหองคกรไดเปรียบดานการแขงขัน

ทางธุรกิจ  ซ่ึงสอดคลองกับ  ณัฐยา สินตระการผล (2550)  ท่ีกลาววาอุปสรรคเชิงสภาพแวดลอม 

สวนใหญจะเกิดจากวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมตางๆของมนุษยนั่นเอง ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพ

ของสังคมไทยจะเห็นไดวาเปนสังคมท่ีมีลักษณะตาม คือการตามอยางกัน การคลอยตามงาย ซ่ึงจะ

เปนอุปสรรคทําใหบุคคลไมกลาคิดส่ิงใดๆ ท่ีแปลกและแตกตางได 

สมมุติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากร

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  สงผลทางบวกตอความคิดเชิงสรางสรรคของพนักงานบริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ เม่ือวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณเปนรายดานพบวา   

   สมมุติฐานที่ 1.1  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน   สงผลทางบวกตอ

ความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.847, < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมุติฐานท่ี 1.1 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา หากพนักงานไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอตอ

การพัฒนาตนเอง การกําหนดเปาหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและ

บทบาทหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานผานการฝกสอน และการใหขอมูล

ยอนกลับแกพนักงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานยอมตองสงผลใหพนักงานรูสึก

ไดรับการกระตุน ซ่ึงแรงกระตุนเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลใหบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ

ขวนขวายหาวิธีใหมๆท่ีจะแกไขปญหานั้นใหสําเร็จลุลวง  ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยทวี เสนาะวงศ (2547 

: 39-44)  กลาววา บุคลากรท่ีเกงมีความสามารถพิเศษ ตองใชแบบการประเมินผลท่ีแตกตางกันกับ

พนักงานธรรมดาท่ัวไป เนื่องจากมีความแตกตางกันในดานศักยภาพการทํางาน ทักษะ ความรูและ

ความสามารถจึงไมสามารถใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองและ
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เปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกรได  พนักงานจะรูสึกไดถึงแรงจูงใจในการทํางานท่ีจะสรางสรรค

ส่ิงใหม ๆ   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Garison (1954) ไดอธิบายถึงลักษณะของผูท่ีมีความคิด

สรางสรรคไววา เปนบุคคลท่ีคาดกการณเหตุการณลวงหนา และวางแผนงานตนเองไวเสมอ เปนผ็

ท่ีชอบประเมินตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงหากการบริหารผลการปฏิบัติงานขององคกรสอดคลองกับ

ลักษณะหรือมีความเขากันไดกับวัฒนธรรม บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษจะรูสึกปลอดภัยและ

ยินดีท่ีจะสรางสรรคผลงานใหอยางแนนอน  

    สมมุติฐานที่ 1.2  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการพัฒนาสมรรถนะ สงผลทางบวกตอความคิดเชิง

สรางสรรค (β = 0.719, < 0.001)   โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ  48 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ี 1.2 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการพัฒนา

บุคลากรท่ีไดรับความนิยมมากและเปนชองทางเพ่ิมพูนความรูและทักษะการทํางานท่ีดีชองทาง

หนึ่ง ซ่ึงความรูและประสบการณ คือปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูความคิดเชิงสรางสรรค   สอดคลอง

กับแนวคิดของ  รุงโรจน อรรถานิทธ์ิ (2555) ท่ีศึกษาถึงแผนพัฒนารายบุคคล ท่ีสรุปไดวาแผนการ

ฝกอบรมและพัฒนาเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะพัฒนา เพ่ือนําไปสูผลสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร 

ดังนั้น หนวยงานทรัพยากรมนุษยตองรวมกับหนวยงานตางๆ กําหนดแผนพัฒนาพนักงานในกลุม

ดาวเดน โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีสําคัญ เชน ภาวะผูนํา การวิเคราะหกลยุทธ การจัดการนวัตกรรม เพ่ือ

สงเสริมใหพนักงานท่ีเปนดาวเดน กาวขึ้นไปอยูจุดสูงสุดขององคกรดวยการจุดประกายวิธีคิดเชิง

สรางสรรคแบบผูท่ีประสบความสําเร็จใหกับพนักงานกลุมเปาหมาย  

    สมมุติฐานที่ 1.3  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการจัดสรรคาตอบแทน ไมสงผลตอความคิดเชิง

สรางสรรค (β = 0.296, < 0.05)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน

ท่ี 1.3 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาบุคลากรท่ีเปนดาวเดน หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษมักจะ

ใหความสําคัญกับเรื่องผลงานมากกวาเรื่องของผลตอบแทน เพราะเนื่องจากบุคลากรกลุมดังกลาว

ตองการสรางผลงานใหกับตนเอง ตองการความภูมิใจในการทํางาน สวนเรื่องผลตอบแทนนั้นก็เปน

ปจจัยท่ีสําคัญ แตไมไดสงผลโดยตรงตอความคิดเชิงสรางสรรค  สอดคลองกับ อาภรณ ภูวิทยพันธุ 

(2554) ท่ีกลาวถึงคุณสมบัติของพนักงานดาวเดนวา เปนบุคลากรท่ีมีความมุงม่ันผลลัพธ มีความ

มุงม่ันและความตองการท่ีผลิตและสงมอบผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ

ปรารถนาท่ีจะใหงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จไดตามปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ีกําหนดขึ้น 

พวกเขาเปนผูชอบหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือผลิตผลงานใหสําเร็จไดตามหรือเกินกวามาตรฐานงานท่ี

กําหนดไว โดยมุงม่ันไปท่ีเปาหมายท่ีทาทาย มากกวาส่ิงแวดลอมรอบขาง 
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    สมมุติฐานที่ 1.4  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ สงผลทางบวกตอ

ความคิดเชิงสรางสรรค (β = 0.847 < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 48 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมุติฐานท่ี 1.4 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาพนักงานจะรูสึกสบายใจและรูสึกมีความหวัง

ทันทีท่ีทราบวาตนเองสามารถเจริญเติบโตในหนาท่ีการงานไดดวยชองทางใดบาง และตองมี

คุณสมบัติใด พนักงานกลุมนี้จะมุงพัฒนาตนเองตามสายงาน ตามคุณสมบัติท่ีระบุไวตามแผน

ความกาวหนาในสายอาชีพ ซ่ึงแรงจูงใจดังกลาวจะสงผลโดยตรงตอระบบความคิด ซ่ึงจะนํามาถึง

วิธีการแปลกใหมท่ีจะชวยสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ 

ทวีวรรณ กมลบุตร (2557) ไดยกตัวอยางถึงผลสําเร็จท่ีเกิดจากการหมุนเวียนงาน การเรียนรูขามสาย

งานและผลของการเล่ือนตําแหนงของบุคลากรวา สงผลใหมีความคิดเช่ือมโยงความสัมพันธของ

หนวยงานอ่ืนๆและหนวยงานตนเอง สามารถลดความขัดแยงภายในองคกร มีความรูรอบดาน ทํา

ใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรค  ใหมีส่ิงใหม ๆ เกิดขึ้นในองคกร พัฒนาบริการท่ีพนักงานสามารถสง

มอบใหลูกคา ท้ังกลุมลูกคาภายในและลูกคาภายนอก การประสานงานใหทุกขั้นตอนการทํางาน

รวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกวาเดิม กลาแสดงความคิดเห็นตอทีมงาน 

เพ่ือใหไดมุมมองท่ีแตกตาง ยินดีใหความชวยเหลือทุกสวนงานดวยความเต็มใจเปดใจรับฟงความ

คิดเห็นของเพื่อนรวมงาน   

 

สมมุติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการจัดการบุคลากร

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  สงผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ เม่ือผูวิจัยวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณเปนรายดานพบวา  

    สมมุติฐานที่ 2.1  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน   ไมสงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2.1  เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาบุคลากรดาว

เดนจะปฏิบัติงานโดยไมสนใจถึงรอบการประเมินผล ไมไดสนใจถึงเกณฑการประเมินผล เพราะ

พนักงานเหลานี้สามารถคาดการณเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังไดดวยตนเอง กลาวคือบุคลากรกลุม

ดาวเดนเขาใจการดําเนินงานขององคกรดี บุคลากรเหลานี้ใหความสําคัญกับความภูมิใจจากคนรอบ

ขางมากกวาคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีเปนเพียงสวนหนึ่งของการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน บุคลากรดาวเดนมักจะทุมเทกับการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือมุงผลสําเร็จในงานเชิง

นวัตกรรมท่ีสามารถสรางความแตกตางและเปนท่ีกลาวขานของคนรุนถัดไป   ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ  นวลักษณ กลางบุรัมย (2556) ท่ีกลาววาบุคลากรดาวเดนเช่ือวาปญหาทุกเรื่องสามารถ
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แกไขได    บุคคลท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานไดนั้น ควรเปนบุคคลท่ีมีทัศนคติเชิง

บวกตอปญหาหรืออุปสรรคที่พบ สามารถรับรูไดวาปญหาท่ีเกิดขึ้นยอมแกไขไดไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง 

เพียงแตตองใชเวลาและแรงกายแรงใจทุมเทลงไป และตองจัดลําดับความสําคัญใหถูกตอง โดย

ไมไดกังวลตออุปสรรคหรือเหตุการณท่ีอาจจะทําใหตองเสียใจ บุคลากรดาวเดนเหลานี้มีภูมิ

ตานทานตอความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้น บุคลากรดาวเดนมักมองวาผลการประเมินไมสามารถวัด

ความรู ความสามารถและทักษะไดอยางเต็มท่ี บุคลากรเหลานี้มักมีจะกําหนดเปาหมายในการ

ทํางานของตนเองไวอยูแลวและจะประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอดวยการทบทวนเปาหมายมากกวา

ทบทวนคะแนนประเมิน 

    สมมุติฐานที่ 2.2  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ดานการพัฒนาสมรรถนะสงผลทางบวกตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 2.2   เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ พนักงานท่ีไดรับ

การอบรมและพัฒนา รวมท้ังเขารวมกิจกรรมท่ีสรางเสริมประสบการณลวนแลวแตเปนปจจัยท่ี

สรางความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไป

จากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู สูความคิดใหมๆ ท่ีไมเคยมีมากอน เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับ

ปญหาท่ีเกิดขึ้น  สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญขนวาสี (2547) ท่ีกลาววาบุคคลท่ีมีความคิด

สรางสรรคจะมีความสามารถในการผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว   รวมท้ัง

ความสามารถในการเขาถึงหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาใจผิด ส่ิงท่ีขาดขอเท็จจริง ส่ิงท่ี

เปนมโนทัศนท่ีผิดหรืออุปสรรคตางๆ ท่ียังมืดมนอยู ซ่ึงสรุปไดวา ความรูสึกไวตอปญหาเปนส่ิงท่ี

สําคัญท่ีสุด เพราะพนักงานจะไมสามารถแกปญหาจนกวาเขาจะไดรูวาปญหานั้นคืออะไร หรืออยาง

นอยเขาจะตองรูวาเขากําลังประสบปญหาอยู  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อารีย พันธมณี (2543) 

ไดอธิบายวา ผลงานเชิงนวตักรรมเปนผลลัพธท่ีทุกคนสามารถสรางสรรคขึ้นมาได ผานการสงเสริม

ละพัฒนาสมรรถนะอยางตรงจุดจากองคกร ดวยการออกแบบวิธีการอยางดีจากผูเช่ียวชาญในงาน

นั้นๆ ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสงเสริม พัฒนาท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การสอน 

ฝกอบรม และทางออมคือ การสรางบรรยากาศ และการจัดส่ิงแวดลอม สงเสริมความอิสระในการ

เรียนรู 

  สมมุติฐานที่ 2.3  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการจัดสรรคาตอบแทนไมสงผลตอผลการปฏิบัติงาน

เชิงนวัตกรรม  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 2.3   เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษรูและเขาใจดีวา การไดรับการสอนงานท่ีดี การไดเรียนรูดวยตนเอง การไดรับ

มอบหมายงานท่ีมีคุณคา การใหคําปรึกษาแนะนํา  การศึกษาตอ การฝกงานและทํางานรวมกับ
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ผูเช่ียวชาญ เปนแรงจูงใจอยางท่ีดีไมใชปจจัยท่ีเกี่ยวของกับเงินหรือคาตอบแทนโดยตรง แต

ขณะเดียวกันปจจัยดานการจัดสรรคาตอบแทนเปนปจจัยท่ีไมควรมองขาม เพราะเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอความพึงพอใจของบุคลากรทางหนึ่ง ท่ีจะสงผลใหพนักงานสามารถประดิษฐ คิดคนวิธการ

แกปญหาหรอืสรางสรรคผลงานเชิงนวัตกรรมออกมาไดอยางสมํ่าเสมอ ฐิติพร ชมพูคํา (2547)  

    สมมุติฐานที่ 2.4  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ สงผลทางบวก

ตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม   ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 2.4    เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา

คนเกงหรือผูท่ีมีความสามารถสูง เปนกลุมท่ีจะตองไดรับการบริหารจัดการและพัฒนาแตกตางจาก

พนักงานกลุมอ่ืนๆ การระบุคุณลักษณะของคนเกงเปนจุดเริ่มตนและเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ

อยางย่ิง การพัฒนาคนเกง มีวัตถุประสงคในการเสริมสรางจุดแข็งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง

พัฒนาจุดออนท่ีควรปรับปรุงของพนักงานแตละคน ใชการฝกอบรมพนักงาน เปนเครื่องมือในการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของพนักงานและย่ิงไปกวานั้นหากปจจัยตางๆเชน  การพัฒนา 

การกําหนดคุณสมบัติการเล่ือนตําแหนง การกําหนดผลตอบแทนที่นาพึงพอใจและการกําหนด

แผนการอบรมรายบุคคล (IDP) ไดถูกจัดทําขึ้นอยางเหมาะสมกับลักษณะและพื้นฐานของพนักงาน 

จะเปนแรงสนับสนุนใหพนักงานพึงพอใจในความกาวหนาท้ังดานความรูและดานอาชีพท่ีจะสงผล

โดยตรงใหเกิดผลงานเชิงนวัตกรรมในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อาภรณ ภูวิทยพันธุ 

(2555) ท่ีกลาววา พนักงานท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีดีมีแนวโนมท่ีจะมีความมุง ม่ันนําการ

เปล่ียนแปลง พนักงานท่ีมุงหวังความกาวหนาและทาทายไมชอบการหยุดนิ่งอยูกับท่ี มีใจปรารถนา

ท่ีตองการจะพัฒนางาน พัฒนาความรูความสามารถของตนเองและพัฒนาผลงานท้ังของตนเอง 

หนวยงานและองคกร  ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหพนักงานดาวเดนชอบและพรอมท่ีจะนําเสนอการ

เปล่ียนแปลงเพื่อผลงานท่ีดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีวา ล้ีวิทยา (2554) ศึกษาเรื่องปจจัย

ท่ีมีผลตอการธํารงรักษาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการธํารงรักษาบุคลากรอยูใน

ระดับมาก ไดแก ดานหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดานสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ และดานการ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

 

 สมมุติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  ความคิดเชิงสรางสรรคสงผลทางบวกตอ

ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 3   เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะวา  

ความคิดสรางสรรคเปนเหตุใหเกิดความรูสึกใหคิด วิเคราะห เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค ดวยการ

รวบรวมขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ ทุกประเด็น ทุกแงมุม พรอมท้ังแจกแจง วิเคราะหความสัมพันธของ

ขอมูลความเช่ือมโยงระหวางกันทําใหกระจางชัด จัดระบบความคิดตามขอมูลท่ีไดแจกแจงและ
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วิเคราะหความสัมพันธแลว ใหสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของแตละสวนไดอยางชัดเจน   

สอดคลองกับกับแนวคิดของ ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ  ไดจําแนกท่ีมาของความคิด

สรางสรรควาเกิดขึ้นได 2 ทาง คือ 1. เริ่มจาก จินตนาการซ่ึงเปนเพียงความคิด ความใฝฝนท่ียังไม

เปนจริง แตเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะทําใหความฝนนั้นเปนจริง   2. เริ่มจาก ความรูท่ีมี 

แลวคดิตอยอดสูส่ิงใหมท่ีเรียกวา นวัตกรรม เกิดจากการนําขอมูลหรือความรูท่ีมีอยูมาคิดตอยอด 

หรือคิดเพ่ิมฐานขอมูลท่ีมีอยู สอดคลองกับแนวคิดของ นวลักษณ กลางบุรัมย (2556)  ไดกลาวถึง

ลักษณะบุคลากรท่ีมีความคิดเชิงสรางสรรควา  เปนบุคคลท่ีเช่ือวาปญหาทุกเรื่องสามารถแกไขได   

เปนบุคคลท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอปญหา มีทัศนคติวาทุกปญหาท่ีเกิดขึ้นยอมแกไขไดไมวิธีใดก็วิธี

หนึ่ง เพียงแตตองใชเวลาและแรงกายแรงใจทุมเทลงไป และตองจัดลําดับความสําคัญและจัดลําดับ

ความคิดใหถูกตอง เปนบุคคลท่ีชอบจะสืบคนตนตอของปญหาเพ่ือมาวิ เคราะหและนํา

ประสบการณตางๆมาเช่ือมโยงเพ่ือสรุปผล มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือการกลาตัดสินใจ กลาลงมือทํา 

เช่ือม่ันในความคิดของตนเองแมวาจะเปนส่ิงใหมตอองคกร รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอผลการ

ตัดสินใจนั้นอยางเต็มท่ี มทักษะการฟงท่ีดีและมองหาวิธีการใหมๆอยูเสมอ 

 

ประโยชนจากการวิจัย 

  1.  ประโยชนเชงิการจัดการ 

1.1 ผลการวิจัยนี้สามารถนําผลท่ีไดไปกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการบุคลากรท่ี 

มีความสามารถพิเศษ ในการสรางการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การจัดสรร

คาตอบแทนและการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ี

สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ไมเพียงแตเฉพาะพนักงานท่ีมีความสามารถพิเศษ

เทานั้น  

1.2 ผลการวิจัยนี้สามารถเนนย้ําใหเห็นถึงความแตกตางดานความคิด ทัศนคติท่ี 

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ  ทําใหลดความเส่ียงท่ีองคกรท่ีกําหนดนโยบายดานบริหารบุคลากร

ไมสอดคลองกับลักษณะการทํางานของบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือสนับสนุนและกระตุน

ใหพนักงานสรางสรรคผลงานท่ีดีในอนาคตและลดอัตราการลาออกของบุคลากร 

1.3 แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค  ซ่ึงมีอิทธิพลตอผลการ 

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม จากผลการวิจัยนีจ้ะทําใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตองใหความสําคัญ

ของการสรางสรรคกระบวนการคิด วิเคราะหและดําเนินการวิจัยตอเนื่อง เพ่ือสรรหากิจกรรมหรือ

การอบรมและพัฒนาท่ีจะไดมาซ่ึงความคดิเชิงสรางสรรค  ท่ีเปนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงานท่ีจะ

สรางความแตกตางใหกับองคกรนั้นได  
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1.4 เปนแนวทางใหองคกรตางๆ ท่ีจะไมลืมใหความสําคัญตอแรงจูงใจท่ีไมใชตัวเงิน  

เชน สภาพแวดลอมในการทํางาน การมอบหมายงานท่ีทาทาย การใหโอกาสเขารวมกิจกรรม ลวน

แลวแตเปนปจจัยท่ีจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ซ่ึงเปนวิธีการตางๆลวนแลวแตเปน

วิธีการท่ัวไป แตมักถูกมองขามจากองคกรธุรกิจ  

 

  2.  ประโยชนเชงิทฤษฎ ี

  ดวยการรวบรวมและคนควาศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรูการสนับสนุนการ

จัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ความคิดเชิงสรางสรรคและผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

ซ่ึงผลการคนควาและทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวา ปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ไดแก ปจจัยดานการพัฒนาสมรรถนะ เชน การอบรม การสอนงาน และ

ปจจัยดานการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ เชน การหมุนเวียนงาน การกําหนดแผน

ความกาวหนา การเติบโตขามสายงาน ปจจัยดังกลาวนี้สงผลทางบวกตอความคิดเชิงสรางสรรคและ

ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  ผลสรุปนี้ทําใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเห็นแนวทางการ

กําหนดแผนธุรกิจและกําหนดกลยุทธนโยบายการบริหารบุคลากร  เพ่ือธํารงรักษาและสรางสรรค

ผลงานท่ีโดดเดนและสรางความแตกตางใหแกธุรกิจ อันจะสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน

และความกาวของประเทศอยางย่ังยืน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในอนาคต 

  1.  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษา ผลกระทบการรับรูการสนับสนุนของบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม โดยศึกษากับกลุมพนักงานท่ีมีตําแหนง

ระดับหัวหนางาน จนถึงระดับผูบริหารของ บริษัทผูผลิตพลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ แตการวิจัย

ฉบับนี้กลุมตัวอยางจะเปนเพียงการศึกษาเฉพาะกลุมธุรกิจพลาสติกเทานั้น  จึงควรจะมีการศึกษาใน

กลุมตัวอยางและประเภทธุรกิจท่ีแตกตางออกไป เพ่ือนําผลท่ีไดในแตละเขตพ้ืนท่ี ในแตละกลุม

อยางมาวิเคราะหตอเนื่องวามีความสอดคลองกับงานวิจัยฉบับนี้มากนอยเพียงใด 

   2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  ยังไมสามารถบอกไดถึงท่ีมาของบุคลากรท่ีความสามารถพิเศษ

ในเชิงลึก  ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเชิงการทดลองหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ  เ พ่ือศึกษาถึง

สภาพแวดลอม หรือรูปแบบการสอนการอบรมของแตละครอบครัว ท่ีทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี

ความคิด มีทัศนคติ มีความมุงม่ันตั้งใจแตกตางกัน เพ่ือใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนชวยกันผลิต 

บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ และสรางความยั่งยืน สราง

ความสามารถทางการแขงขันระดับประเทศได  
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  3.  ควรจะมีการศึกษาถึงปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร โครงสรางองคกรอาจรวมถึงประเพณี

และลักษณะนิสัยการทํางานท่ีมีระบบอาวุโสมาเกี่ยวของ ศึกษาวาปจจัยดังกลาวเหลานี้สงผลถึงผล

การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมหรือไม เพ่ือท่ีเปนแนวทางใหองคกรธุรกิจ ใหความสําคัญกับปจจัย

ภายนอกท่ีอาจจะสงผลตอการทํางานและความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในอนาคต 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม  

 

 เนื่องดวยกระผม  นาย ธัชวิชญ ชัยทวีศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ผลกระทบของการจัดการ

บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ สงผลตอผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน บริษัทผูผลิต

พลาสติกเพ่ือการบรรจุภัณฑ จึงมีความจําเปนตองเก็บขอมูลจากบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซ่ึงขอมูล

ท่ีไดรับจากการตอบแบบสอบถามของทานจะเปนประโยชนอยางสูงตอการพัฒนาองคความรูทาง

วิชาการและความรูท่ีไดรับก็สามารถนําไปพัฒนาเพ่ือสรางกลยุทธการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษอยางเปนรูปธรรมตอไป  

 เพ่ือใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณจึงขอความอนุเคราะหจากทานในการ

ตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานและ

องคกรของทาน ขอมูลท่ีไดรับจะถูกเก็บเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวทานและองคกร

ของทาน โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในภาพรวมของงานวิจัยเทานั้น ซ่ึงแบบสอบถาม

ประกอบดวย 5 สวน ไดแก  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานการรับรูการสนับสนนุการจัดการความสามารถพิเศษ  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานความคดิเชิงสรางสรรค  

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานผลการปฏิบัติงานเชิงนวตักรรม  

 สวนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 

ผูวิจัยขอขอบพระคณุทานเปนอยางสูงท่ีกรณุาเสียสละเวลาอันมีคาของทาน เพ่ือตอบแบบสอบถาม  

 

 

        นาย ธัชวิชญ ชัยทวีศักดิ ์

        นักศึกษาปรญิญาโท คณะการจดัการ 

                  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม 
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สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย   ในชอง        หนาขอความท่ีตรงกบัความเปนจริงของ

ทาน  

   

 1.  เพศ    � ชาย    � หญิง  

 2. อาย ุ   � ต่ํากวา 25 ป   � 25-35 ป  

    � 36-45 ป   � 46 ปขึ้นไป  

 3. สถานภาพ   � โสด   � สมรส  

    � หยาราง / หมาย  

 4. วุฒิการศึกษา   � ต่ํากวาปริญญาตรี  � ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

    � สูงกวาปริญญาตร ี    

 5. ตําแหนงงาน  

    � ระดับหัวหนางาน  � ระดับผูชวยผูจดัการ  

    � ระดับผูจัดการ  � ระดับผูบริหาร  

 6. รายไดรวมตอเดือนจากบริษัท เชน เงินเดือน, คาคอมมิชช่ัน, คาลวงเวลา, โบนัส  

    � นอยกวา 20,000 บาท � 20,000 - 30,000 บาท  

    � 30,001 - 40,000 บาท � 40,001 ขึ้นไป 
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สวนที ่2 แบบสอบถามดานผลกระทบของการรับรูการสนบัสนุนการจัดการความสามารถพิเศษ    

  คําแนะนํา  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาดานผลกระทบของการรับรู

การสนับสนุนการจดัการความสามารถพิเศษ โปรดทําเครือ่งหมาย     ในชอง         หนาขอความ

ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด ซ่ึงระดับคะแนนมีความหมายดังนี ้ 

 

 

ขอ 

 

 

ผลกระทบของการรับรูการสนับ 

สนุนการจัดการความสามารถพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

พอใช 

 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน      

1 องคกรของทานมีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือกําหนด

เปาหมายในการทํางาน 

     

2 องคกรของทานมีการวัดผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ      

3 องคกรของทานมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันท้ังองคกร 

     

4 องคกรของทานมีการเลือกใชหัวขอการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและบทบาทหนาท่ี 

     

ดานการพัฒนาสมรรถนะ       

5 องคกรของทานมีการสํารวจความตองการการฝกอบรมของ

หนวยงานตางๆอยางสมํ่าเสมอ 

     

6 องคกรของทานมีการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ 

ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ทาน 

     

7 องคกรของทานมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานพัฒนา โดย

การเรียนรูข ามสายงาน  เ พ่ือพัฒนาความรู  ทักษะและ

ความสามารถ 

     

8 องคกรของทานมีการสงเสริมใหพนักงานแสดงความรูทักษะ

ท่ีมีไดอยางเต็มศักยภาพและมีอิสระ 
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ขอ 

 

 

ผลกระทบของการรับรูการสนับ 

สนุนการจัดการความสามารถพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

พอใช 

 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

ดานการจัดสรรคาตอบแทน      

9 องคกรของทานมีการกําหนดการจายคาตอบแทน ตามผลการ

ปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม 

     

10 องคกรของทานมีเกณฑการปรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

ตามผลการปฏิบัติงาน 

     

11 องคกรของทานมีการทบทวนนโยบายเรื่องการจัดสรร

คาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

     

12 ทานมีความพึงพอใจกับอัตราคาตอบแทนตามความสามารถ

ของพนักงาน 

     

ดานการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ      

13 องคกรของทานมีการกําหนดโครงสรางขององคกรเพ่ือแสดง

ถึงความกาวหนาในสายอาชีพใหแกพนักงานอยางชัดเจน 

     

14 องคกรของทานมีการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของแตละหนวยงานอยางชัดเจน 

     

15 องคกรของทานมีระบบการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงอยาง

รวดเร็ว สําหรับพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเดน 

     

16 ทานพึงพอใจกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

ตนเองในระดับใด 
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สวนที ่3 แบบสอบถามดานความคิดเชิงสรางสรรค  

  คําแนะนํา แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาลักษณะความคิดเชิงสรางสรรค  

โปรดทําเครื่องหมาย    ในชอง         หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด  

 

 

ขอ 

 

 

ความคิดเชงิสรางสรรค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

พอใช 

 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

17 ทานมีความรูสึกวา ทานมีความเต็มใจท่ีจะทําสิ่งตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนใหม มีความกระตือรอืรนท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

18 ทานตอบสนองตอปญหารวดเร็ว และคิดแงบวกตอปญหานั้น 

เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

     

19 ทานสามารถคาดการณปญหางานลวงหนาได และทานเตรียม

แผนปองกันและแกไขปญหานั้นไวแลว 

     

20 ทานสามารถคิดสรางสรรค คนหาวิธีแกไขปญหาเพ่ือคนหา

แนวทางท่ีดีท่ีสุด 

     

21 ทานมีความรูสึกวา ความคิดของทานนํามาซึง่วิธีแกปญหา

แตกตางจากวิธีเดิมและนาํมาซึ่งความสําเร็จ 

     

22 ทานคิดวาปญหาเปนเรื่องทาทาย ชวยใหทานได 

เรยีนรูและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
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สวนที ่4 แบบสอบถามดานผลการปฏิบัติงานเชงินวัตกรรม  

  คําแนะนํา แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

โปรดทําเครื่องหมาย    ในชอง         หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด  

 

 

ขอ 

 

 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

พอใช 

 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

23 ทานมีการกาํหนดกลยุทธการทํางานของทานท่ีจะสงผลให

เปาหมายของทานประสบผลสําเร็จ 

     

24 ผลงานของทานสามารถสรางความแตกตาง เปนการปรับปรงุ

และสรางสรรควิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกวาเดิม 

     

25 ผลงานของทานชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงกวาเดิม ชวย ประหยัดเวลาและแรงงานได 

     

26 ผลงานของทานเปนผลงานท่ีมีคุณคาอยางเดนชัด สงผลให

องคกรไดเปรยีบดานการแขงขันทางธรุกิจ  

     

27 ผลงานของทานเปนผลงานท่ีตอบสนองวิสยัทัศนเชิงกลยุทธ

ขององคกร  

     

 

สวนที ่5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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