138 I
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต

The Relationship between Personal Data, Innovative Leadership of
Managers according to Employees’ Opinions and Employees’
Achievement Behavior in Production Industries.
อรวรางค์ จันทร์เกษม 1
วรกมล วิเศษศรี 2
สุภัททา ปิณฑะแพทย์ 3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของพนักงานจำ�แนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งานของพนักงานจำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ประชากรได้แก่ พนักงานปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า t-test, F-test และค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลำ�ดับ
ได้แก่ ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทางสังคม และด้านบทบาทหน้าที่ พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศและระยะเวลาการทำ�งาน ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.05
2) พฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งานของพนักงานอยูใ่ นระดับมาก พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมมุง่
ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งานไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านระยะเวลาการทำ�งาน ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.05 3) ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงานในเชิงบวก
ในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.01
คำ�สำ�คัญ : อุตสาหกรรมการผลิต ผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม พฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิ์
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นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract

The purposes of this research were 1) to study innovative leadership of managers according to
employees’ opinions divided by personal data 2) to study employees’ achievement behavior in working
divided by personal data 3) to study the relationship between innovative leadership of managers and
employees’ achievement behavior in working. The population were the employees working in the air
conditioning industries. The research tool was the questionnaires. The statistics used to analyzed the collected
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson -Product-Moment
Correlation Coefficient using SPPSS. The results revealed that: 1) The innovative leadership of manages
according to employees’ opinions was at the high level as follows: knowledge and ability, personality,
social role and duty. The employees who were different in personal data revealed different opinions of the
managers’ innovative leadership except the different in sex and the years of work at the significant level
of 0.05. 2) Employees’ achievement behavior in working was at the high level. The employees who were
different in personal data revealed the same achievement behavior in working except the years of work at
the significant level of 0.05. 3) The relationship between managers’ innovative leadership and employees’
achievement behavior in working was positive at the moderate level with 0.01 significance.
Keywords : Production Industry, Innovative Leadership, Achievement Behavior
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1. บทนำ�
ในยุคโลกาภิวัตน์การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำ�ให้เกิดการแข่งขัน
ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ซึง่ นับวันมีความรุนแรงมาก โดย
เฉพาะในอนาคตทีป่ ระเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 และเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศในกลุม่
ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องมีเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศในด้านการ
แข่งขันและส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุม่ อาเซียน (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาและการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของพนั ก งานเพื่ อ ให้ ง านบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก
ผู้ บ ริ ห ารในฐานะผู้ นำ � นอกจากจะมี บ ทบาทในด้ า นการ
บริหารงานแล้วยังมีบทบาทในการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามความต้องการและแผนงานทีว่ างไว้ได้อย่างถูกต้อง การ
บริหารงานในหน่วยงานให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้นำ�หรือหัวหน้างาน (นรรฐรส,2547) จาก
การที่ผู้นำ�ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานโดยองค์รวม คุณภาพ
และคุณลักษณะของผู้นำ�มีผลต่อการปฏิบัติงานและผลงาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานและเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดัน
ให้องค์กรเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดจนนำ�พาองค์กรให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายได้
ดังนัน้ ผูน้ � 
ำ จึงเป็นตัวจักรสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดผลผลิตหรือผลงาน
ขององค์กร ถ้าผู้นำ�มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้งานก้าวหน้าไปได้ด้วยกัน ก็จะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรได้ (นงพงา,
2542)
องค์กรในภาคธุรกิจเอกชน จำ�เป็นต้องสร้างนวัตกรรม
(Innovation) เพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่องค์กรในทุกๆ
ด้าน เช่น การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการ
ใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ โดยเฉพาะในการสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือมุมมองใหม่มกี ารปรับปรุง
เทคโนโลยี ดังเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งปรับอากาศ
ทีต่ อ้ งนำ�นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพือ่ การประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการทำ�งานของ
เครือ่ งและอุปกรณ์ในการปรับอากาศ เป็นการนำ�แนวความ
คิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เพือ่ ทำ�ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการรายงาน
ของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) พบว่าในช่วง

ทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาในด้านการเป็นผูน้ �ำ ทีส่ ามารถ
นำ�องค์กรไปสู่ความสำ�เร็จและเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน
ได้นน้ั ต้องมีภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม (Innovative leadership)
ร่วมด้วย ซึง่ อรอนงค์ (2553) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ
ด้านทางสังคม และด้านบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ผู้นำ�เชิง
นวัตกรรมควรมีคุณลักษณะที่ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ทำ�งานด้วย ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารตามความคิด
เห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งปรับอากาศ จึง
เป็นแนวทาง เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่
การแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจได้ดยี ง่ิ ขึน้

2. วัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานจำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
ของพนักงานจำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�เชิง
นวัตกรรมกับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
3. สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการทำ�งาน แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต ทีม่ ี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ เชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหาร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิต
4. ระเบียบวิธวี จิ ยั
4.1 ประชากรกลุม่ ตัวอย่างและเครือ่ งมือทีใ่ ช้
4.1.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ รวมจำ�นวน
ทั้งสิ้น 599 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 240 คน
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สุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธกี ารจับสลากรายชือ่
4.1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตำ�ราแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยต่างๆ คุณภาพเครื่องมือนำ�แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 5 ท่านเพื่อทำ�การตรวจสอบความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนำ�มาคำ�นวณหาค่าตัวชีว้ ดั ความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ (IOC) และหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้กลุม่
ตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บวิจยั จำ�นวน 30 คน
นำ�มาวิเคราะห์ โดยได้คา่ Cronbach’s Alpha = 0.962
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ทำ�งาน ระดับการศึกษา แผนก/ฝ่ายปฏิบัติการ และผล
ตอบแทน
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำ�เชิง
นวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านความรู้ความ
สามารถ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านทาง
สังคมและคุณลักษณะด้านบทบาทหน้าที่
ตัวแปรด้านพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
ของพนั ก งาน ประกอบด้ ว ย ความพอใจในงาน ความ
พากเพียรในงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและความ
ไตร่ตรองและการแก้ปญ
ั หา
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูล จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศเพื่อแจก
แบบสอบถามให้แก่พนักงาน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำ�คะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS)
4.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระยะเวลาการทำ�งาน ระดับการศึกษา แผนก/ฝ่าย
ปฏิบัติการ และผลตอบแทน โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรม
ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการทำ�งานของพนักงานโดยใช้คา่ เฉลีย่ ( ) และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน จำ�แนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้คา่ t-test, F-test
วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การทำ�งานของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
จำ�แนกตาม เพศ โดยใช้ค่า t-test แบบ Independent
samples
4.4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรม
ตามความคิดเห็นของพนักงานในด้านคุณลักษณะต่างๆ
กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ จำ�แนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำ�งาน แผนกปฏิบตั งิ าน และ
อัตราผลตอบแทน โดยใช้คา่ f-test (One-way Analysis of
Variance)
4.4.5 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�
เชิ ง นวั ต กรรมกั บ พฤติ ก รรมมุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ใ นการทำ � งาน
ของพนักงาน โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Product – Moment Correlation Coefficient)

5. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอายุ ตัง้ แต่ 30 ปี
ขึ้นไป มีระดับการศึกษาตำ่�กว่าปริญญาตรี ปฏิบัติงานมา
แล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี อยูใ่ นฝ่ายผลิตและได้รบั ผล
ตอบแทน 7,801 - 15,000 บาทต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า ด้านความรู้ความ
สามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.62 อยู่ในระดับมาก โดยมี
ผู้บริหารมีการคิดวิธีการใหม่แล้วนำ�มาใช้ในขั้นตอนของการ
ดำ�เนินงานในองค์กรมีคา่ เฉลีย่ ที่ 3.73 อยูใ่ นระดับมาก และ
อันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.43 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคื อ ภาวะผู้ นำ � เชิ ง นวั ต กรรมด้ า น
บุคลิกภาพ มีคา่ เฉลีย่ ที่ 3.55 อยูใ่ นระดับมาก โดยมี ผูบ้ ริหาร
มีคณ
ุ ลักษณะ กล้าคิด กล้าทำ� มีคา่ เฉลีย่ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก
และอันดับสุดท้าย ผูบ้ ริหารรับฟังเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย่
3.37 อยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรม
ด้านทางสังคม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.51 อยู่ในระดับมากโดยมี
ผู้บริหารมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตในการทำ�งานของพนักงานมี
ค่าเฉลีย่ 3.64 อยูใ่ นระดับมากและอันดับสุดท้ายคือ ผูบ้ ริหาร
สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย
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3.32 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ภาวะ
ผู้นำ�เชิงนวัตกรรมด้านบทบาทหน้าที่มีค่าเฉลี่ยที่ 3.42 อยู่
ในระดับปานกลางโดยมี ผู้บริหารจัดให้พนักงานใหม่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับปานกลางและอันดับสุดท้าย ผู้
บริหารจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อการเรียน
รู้หรือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.33 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมมุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ใ นการ
ทำ�งานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผล
สัมฤทธิ์ในการทำ�งาน ด้านความพอใจในงาน ในระดับมาก
ต้องการทำ�งานให้ดีท่ีสุด ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งานในด้าน
ความไตร่ตรองและการแก้ปัญหา มีการพิจารณาความเป็น
ไปได้ของงานก่อนลงมือทำ� วางแผนการดำ�เนินงานต่างๆ ให้
ลุลว่ งตามขัน้ ตอนในการทำ�งาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ภาวะผู้นำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการทำ � งาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ถ้าหากผู้บริหาร
มีภาวะผูน้ �ำ เชิงนวัตกรรมในภาพรวมสูงขึน้ จะทำ�ให้พนักงาน
มีพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งานเพิม่ ขึน้ อย่างมีระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติ 0.01
ผลการวิ เ คราะห์เปรียบเทียบระหว่า งภาวะผู้นำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
และพฤติกรรมการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงาน
พนั ก งานในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เครื่อ งปรั บ อากาศที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกการปฏิบตั งิ าน ผลตอบแทน
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน ไม่
แตกต่างกัน พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับ
อากาศทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมมุง่
ผลสัมฤทธิใ์ นการทำ�งาน แตกต่างกัน พนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปรับอากาศ เพศ ระยะเวลาการทำ�งาน ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
เครือ่ งปรับอากาศ ทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา แผนกการปฏิบตั ิ
งาน ผลตอบแทน ทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นภาวะผูน้ �ำ เชิง
นวัตกรรมของผูบ้ ริหาร แตกต่างกัน

6. การอภิปรายผล
จากการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
พนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต สามารถอภิปรายผลการ
ศึกษาได้ดงั นี้ จากความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริหาร
ด้านความรูค้ วามสามารถ ในระดับมาก แสดงว่าผูบ้ ริหารมี
การคิดวิธกี ารใหม่แล้วนำ�มาใช้ในขัน้ ตอนของการดำ�เนินงาน
ในองค์กรและเน้นการสร้างความเข้าใจในความเห็นพ้องกัน
ในเรื่องเป้าหมายขององค์กร ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำ�เสมอ มุ่งเน้นในคิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานบนพื้นฐานของความ
เคารพซึ่งกันและกัน และการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชรินทร์ (2551) ที่เห็นว่า 1) พนักงานปฏิบัติการรับรู้ว่า
ผู้บริหารมีลักษณะการคิดสร้างสรรค์ 2) ลักษณะการคิด
สร้างสรรค์ของผู้บริหารทั้ง 2 ด้านแบบปรับเปลี่ยนและ
ด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลง ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้าน
การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) ผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะ
การคิดสร้างสรรค์ของผู้นำ�เชิงนวัตกรรม ภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้าน
การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ทำ�งานของพนักงานพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการทำ�งาน ในระดับมาก ซึง่ พฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการ
ทำ�งานของพนักงาน มีเป็นลำ�ดับแรกคือ ด้านความพอใจใน
งาน ลำ�ดับสุดท้ายคือความไตร่ตรองและการแก้ปัญหา ซึ่ง
พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงานที่เกิด
จากพนักงานมีความต้องการทำ�งานให้ดที ส่ี ดุ ในองค์กร และ
พนักงานมีความภูมใิ จเมือ่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบความ
สำ�เร็จ พนักงานตัง้ ใจปฏิบตั งิ านยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะใน
การผลิต เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำ�งานรายด้านพบว่า
พนักงานส่วนใหญ่ เลือกด้านความพอใจในงาน เป็นลำ�ดับ
แรก เหตุเพราะพนักงานส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการทำ�งาน
ตัง้ แต่ 4 ปีขน้ึ ไปมีการระดับศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จึงจำ�เป็น
ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตนเองในการดำ�รงชีวิตและการ
ทำ�งาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงตา (2548) ทีเ่ ห็น
ว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างความสำ�เร็จ
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ให้องค์กร ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำ�แหน่งงาน ค่านิยมใน
การทำ�งาน ด้านความภาคภูมใิ จในงาน ความเกีย่ วข้องผูกพัน
กับงาน ความพอใจในกิจกรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน
ความมุ่ง มั่น ในการทำ �งาน ส่ ว นปั จ จั ย ที่ส่งผลทางลบต่อ
พฤติกรรมการสร้างความสำ�เร็จให้องค์กร ได้แก่ ความเชื่อ
อำ�นาจควบคุมภายในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน
ความต้องการการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
กับพฤติกรรมการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงาน
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ พบว่า
ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
พนักงานโดยรวม มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ในการทำ � งานของพนั ก งานโดยรวม ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
หมายถึง ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมในภาพ
รวมสูงขึน้ จะทำ�ให้พนักงานมีพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ นการ
ทำ�งานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสุคนธ์ทิพย์ (2555) ที่เห็นว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีพฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมแตกต่างกัน
มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรม โดยภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง สามารถทำ�นาย
พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงานได้

7. สรุป

จากการวิจัยนี้ภาวะผู้นำ�เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงาน ด้านความรู้ความสามารถ
เป็นการคิดวิธกี ารใหม่แล้วนำ�มาใช้ในขัน้ ตอนของการดำ�เนิน
งานในองค์ ก รและควรเพิ่ม ภาวะผู้นำ � เชิ ง นวั ต กรรมด้ า น
บทบาทหน้าที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรูห้ รือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ส่วนพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานของพนักงาน พนักงานมีความ
พอใจในงาน ต้องการทำ�งานให้ดีท่สี ุดและมีความภูมิใจเมื่อ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบความสำ�เร็จ แต่พนักงานมีความ
ไตร่ตรองและการแก้ปัญหาน้อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว แต่ในทุกองค์กรผูน้ �ำ ควรมีความสามารถเป็นที่
ยอมรับต่อพนักงานและสามารถพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย

ทีว่ า่ ไว้ได้ และควรมีความคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ ให้แก่องค์กรเพือ่
พัฒนาองค์กรต่อไป
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