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การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพของผูบ้ ริ หารระดับสูงในการบริ หารงานเพื่อเพิ่ ม
ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
อรรวีวรร โกมลรัตน์วฒ
ั นะ1* สุวรรธนา เทพจิต2 และ ปรีดา อัตวินิจตระการ3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง ในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็ นผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และ
เก็บตัวอย่าง ได้จํานวน 451 ชุด จากโรงงานเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ทงั ้ สิน้ 91 แห่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตสิ าํ เร็จรูป SPSS ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของศักยภาพในการบริหารงานเพื่อเพิม่
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
(1) ศักยภาพด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ ความรูใ้ นงาน
ทักษะด้านการบริหาร ทักษะการบริการและการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพส่วนบุคคล ความรู้รอบตัว และ บุคลิกภาพการ
บริหารอารมณ์ (2) ศักยภาพด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การวางแผน การ
ควบคุมและประเมินผล การเป็ นผูน้ ํา การจัดองค์กร และ (3) ศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยตัวแปร
ทีส่ งั เกตได้ 1 ตัวแปร ได้แก่ แนวทางการบริหารคน
คําสําคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ศักยภาพของบุคคล ผูบ้ ริหารระดับสูง อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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The Study Components of Personal Potential of a Top-level Manager in Order to
Enhance the Organizational Competitiveness in Thai Alcoholic Beverage Industry
Orrawewan Komolratwattana1* Suwattana Thepchit2 and Preede Atawinijtrakarn3
Abstract
This article aimed to study components of personal potential for a top-level manager in order to enhance the
organizational competitiveness in Thai Alcoholic Beverage industry. The samples had focused on management
level including supervisors, middle managers and top managers. The data was collected by 451 of questionnaires
from total of 91 alcoholic beverage producers. They were analyzed by exploratory factor analysis technique with
the SPSS for window version 11.5. The results could be found that there were three dimension of the personal
potential of a top manager. Firstly, the potential of competitiveness enhancement, it consisted of 6 six observed
that are knowledge, management skills, service and communication skills, personality, general knowledge and
emotional personality. Secondly, the potential of strategic management involved 4 of observed variables that are
planning, controlling, leading and organizing skills. Finally, it was the potential of human resource management.
There is an ability to manage people as an observed variable.
Keywords: Exploratory factor analysis, Personal potential, Top management, Alcoholic beverage industry
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ในประเทศไทย
เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี โ ครงสร้ า งการแข่ ง ขัน แบบกึ่ ง ผู ก ขาด
(monopolistic competition) มากว่า 40 ปี โดยมีกลุ่ม
ผูผ้ ลิตรายใหญ่รายเดียวหรือ 2 ราย ครอบครองส่วนแบ่ง
ตลาดส่ วนใหญ่ ภายใต้ การขอสัมปทานจากภาครัฐมา
ตลอด จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้การผลิต
และจําหน่ ายสุราเป็ นไปโดยเสรี ประเทศไทยได้ลดภาษี
ศุลกากรลง 12 เท่า ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดสุรานําเข้า
จากประเทศในกลุ่ มอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เดือน
เด่นและคณะ [1] ตลาดเครื่องดื่มที่ม ีแอลกอฮอล์ไทยจึง
เป็ นเป้าหมายของการขยายตลาดของบริษทั ต่างประเทศ
และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ต่างประเทศมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ภายในประเทศทัง้ ทางด้านราคาและกลยุทธ์ทางการตลาด
ฉัตรสุมน [2]
ข้อมูลข้างต้ นแสดงให้เห็นว่ าการดํ าเนิ นธุ รกิจของ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องไทยได้ ร ั บ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ (Business
Environments) โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก (External Environments) จิตติมา [3] แสดง
ข้อมูลสนับสนุ นว่า ปจั จุบนั เศรษฐกิจระดับประเทศและ
ระดับ โลกได้ ม ี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว และ
ต่อเนื่อง ประเทศต่ าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนอยู่ใน
ภาวะต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอด องค์การธุ รกิจต่ าง
พยายามหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน การทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มาก
น้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั คุณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่
ละองค์การ เกณฑ์รางวัลคุณภาพระบุว่าการนําองค์การ
โดยผูน้ ําหรือผูบ้ ริหารสูงสุด (Leader) ของหน่ วยงานเป็ น
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จขององค์การ กล่าวคือผู้นํา
องค์การหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีศ ักยภาพจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิสยั ทัศน์ วิธกี ารบริหาร เพื่อให้
ทันกับนโยบาย เป้าหมายและยุ ทธศาสตร์ขององค์การ
โดยผูกเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ [4]
ผลการศึ ก ษาของจิ ต ติ ม า [3] และเกณฑ์ ร างวั ล
คุ ณภาพชี้ใ ห้เห็นอย่ างชัดเจนว่ าทรัพยากรมนุ ษย์ของ
องค์การโดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงมีความสําคัญต่อการ
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กํ า หนดทิ ศ ทางขององค์ ก าร รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการ
ดําเนิ นงานขององค์การและผู้ท่ีจะรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
ดังกล่ าวควรมีศ ักยภาพในการพัฒนายุ ทธศาสตร์และ
บริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นปจั จัยสําคัญ
ในการนําองค์การไปสู่ความสําเร็จ ส่วนผลการศึกษาของ
ก้องเกียรติ [5] ระบุว่า บทบาทของผูบ้ ริหารการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ ะนําพาองค์การสู่ความสําเร็จ
ควรบริหารงานโดยมีแผนดําเนินงานทีช่ ดั เจนและควรเพื่อ
ใช้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ให้อสิ ระในการดําเนินงานแก่พนักงานหรือ
ควร กระตุน้ ให้พนักงานมีการดําเนินงานเชิงรุก ผูบ้ ริหาร
สถานประกอบการควรสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
สร้างนวัตกรรมแก่องค์การ ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
กับระบบการให้รางวัลตอบแทน แม้ว่ าจะมีการศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพ คุ ณลักษณะ ขีดความสามารถของ
ผูบ้ ริหารทีจ่ ะสนับสนุ นให้องค์การประสบความสําเร็จ แต่
ผู้วจิ ยั ยังไม่พบงานวิจยั ที่ระบุถึง ศักยภาพของผู้บริหาร
ระดับ สู ง ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์
โดยเฉพาะศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารงานเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ศึกษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่ม ี แ อลกอฮอล์ จ ะต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กับ การแข่ ง ขัน เสรี
สถานประกอบการจึงมีความจํ าเป็ นเร่ งด่ วนที่จะต้ อ ง
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารระดับสูงให้
สอดคล้องกับบริบทการดําเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากสถานการณ์ ดงั กล่ าวทําให้ ผู้วิจ ัยมีความสนใจ
ศึกษา “องค์ประกอบของศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง
ในการบริ ห ารงานเพื่ อ ความสามารถการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์” ด้วยการวิจยั เชิง
ปริ ม าณแบบสํ า รวจ เพื่ อนํ าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจและสกัดเป็ นองค์ประกอบของ
ศั ก ยภาพในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
(Exploratory Factor Analysis) โดยมีความคาดหวังว่าผล
การศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางพัฒนา
ผู้บริหารของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ไทย และผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ ม ี
แอลกอฮอล์ของไทยจะได้ทราบแนวทางในการวางแผน
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พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้ าในสายอาชีพ ตลอดจน
นักวิชาการและผูส้ นใจจะได้เป็ นแนวทางในการวิจยั ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพของผู้บริหาร
ระดับสูงในการบริหารงานเพื่อเพิ่มความสามารถการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
3. ทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็ นธุรกิจที่มี
อิทธิพลในระดับโลก และมีการแข่งขันอย่ างสูงภายใต้
โครงสร้างการตลาดเสรี แต่ อุ ตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของไทยกลับเป็ นธุรกิจที่มโี ครงสร้างแบบกึ่ง
ผูกขาด (Monopolistic Competition) มากว่ า 40 ปี
จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การผลิตและ
จําหน่ ายสุราเป็ นไปโดยเสรี พรทิพย์ [6] กล่าวว่ า
ศัก ยภาพ หมายถึ ง ความสามารถ ความพร้ อ มหรื อ
คุณสมบัติทแ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึง่ สามารถ
ทํ า ให้ ป รากฏหากได้ ร ั บ การพั ฒ นาหรื อ กระตุ้ น จาก
ภายนอก อันจะส่งผลต่ อความสําเร็จและความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนกฤตชน [7] กล่าวว่าถึงหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารเพื่อ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันมี 4 อย่างคือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสัง่
การ (Directing) การควบคุม (Controlling) นอกจากนี้การ
บริหารงานในองค์การต้องมีบุคลากรมาเกี่ยวข้อง สุมาลี
[8] กล่ า วถึ ง ผู้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชายิ น ดี แ ละเต็ ม ใจที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานนัน้ ต้องให้ทุกคนมีสทิ ธิม ีเสียง มีส่วนร่วม มี
ความโปร่ งใส ยุ ติธรรม ดังนัน้ ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพของผูบ้ ริหารระดับสูงใน
การบริ ห ารงานเพื่ อ ความสามารถการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
4. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ Wolf (1995) อ้างถึงในนิสดารก์ [9] และ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ กําหนดโครงสร้างองค์ประกอบ
เชิงสํารวจของศักยภาพของผูบ้ ริหารระดับสูงในการ
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บริหารงานเพื่อเพิม่ ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ ดังนี้
1. ตัวแปร
คุณลักษณะ
ทีท่ าํ ให้เกิดผลสําเร็จ
ในการบริหารงาน
องค์ประกอบของศักยภาพ
ของผูบ้ ริหารระดับสูงใน
การบริหารงานเพือ่
ความสามารถการแข่งขัน
3. ตัวแปรศักยภาพ
2. ตัวแปร
ในการบริหาร
ความสามารถใน
ทรั
พยากรมนุ ษย์
การปฏิบตั งิ าน/
หรือภาวะความเป็ น
บริหารธุรกิจ
ผูน้ ํา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
5. สมมติ ฐานการวิ จยั
ตัวแปรทีน่ ํามาศึกษาสามารถจัดเข้าองค์ประกอบเชิง
สํารวจของของศักยภาพของผู้บริหารระดับ สูง ในการ
บริหารงานเพื่อความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
6. วิ ธีการวิ จยั
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจดําเนินการโดย
การสร้างองค์ประกอบต้น แบบจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิด
และนํ า ไปสร้ า งแบบสอบถามปลาย-ปิ ด แบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ จากนัน้ จึงนําไปสอบถามผูบ้ ริหาร
ในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ม ี
แอลกอฮอล์ไทย และนําข้อมูลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
version 11.5
7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ผู้บริหารของ
สถานประกอบการธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมเครื่อ งดื่ม ที่ม ี
แอลกอฮอล์ไทย 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริหารระดับต้น ผูบ้ ริหาร
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ระดับกลาง และผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ มีทงั ้ หมด 91 แห่ง
ดําเนินการสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
8. เครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ ได้ แ ก่ แบบสอบถามของ
ผู้บ ริห ารในอุต สาหกรรมเครื่อ งดื่ม ที่ม ีแอลกอฮอล์ต่ อ
ศักยภาพการบริหารงานเพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ซึ่ง มีร ายการข้อ คํ า ถาม 119 ข้อ ครอบคลุ ม
ศัก ยภาพการบริห ารงานของผู้ บ ริห าร 3 ด้ า น โดย
แบบสอบถามดังกล่าว ได้รบั การตรวจสอบความแม่นยํา
ตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน และนําไปทดลอง
ใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจริง จํ า นวน
30 คน วิเ คราะห์ค่ าความเชื่อ มันด้
่ วยค่า สัมประสิท ธิ ์
่
แอลฟ า ของครอบาคปรากฏค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ
0.988
9. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ดํ า เนิ น การแจกแบบสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 500 ชุด โดยการส่งไปรษณียไ์ ด้รบั การ
ตอบกลับ 451 ชุด (Response Rate) คิดเป็ น ร้อยละ
90.20 และดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ดํ า เนิ น การโดยการสกั ด องค์ ป ระกอบด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบมุมฉากด้วยวิธแี วริแมกซ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
for Windows version 11.5
10.ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้าน
ปร ะช าก ร และ ผลกา รวิ เ ค รา ะห์ อ ง ค์ ป ระ กอ บ
รายละเอียดของผลการวิจยั มีดงั นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากร
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลผู้ ต อบแบบสอบถามทั ง้ หมด
451 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน
237 คน คิ ด เป็ นร้ อ ย 52.55 และเพศหญิ ง จํ า นวน
214 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.45 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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อายุ 42 ปี จํา นวน 26 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 5.76 และ
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามน้อยทีส่ ดุ อายุ 25 และ 66 ปี
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.22 อายุเฉลี่ยของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง คื อ 43.86 ประมาณค่ า ได้ 44 ปี มี ร ะดั บ
การศึก ษาของกลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี
จํา นวน 356 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 78.94 รองลงมา คือ
ปริญญาโท จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 และตํ่า
กว่าปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.31 มี
ประสบการณ์ การทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 20 และ 30
ปี จํานวนเท่ากัน คือ 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.65 และ
ประสบการณ์การทํางาน 1.50 และ 4.50 ปี จํานวนน้อย
สุ ด คือ 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.22 ประสบการณ์ ก าร
ทํางาน เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 18.16 ประมาณค่า
ได้ 19 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหารระดับต้น
จํานวน คือ 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.38 รองลงมา คือ
ผูบ้ ริหารระดับกลาง 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.63 และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ ทํา งานใน ธุ ร กิจ ขนาดใหญ่ 200 คนขึ้น ไป
จํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.19 รองลงมาคือ
ธุรกิจขนาดกลางระหว่าง 50-200 คน จํานวน 141 คน
คิด เป็ นร้อ ยละ 31.26 และ ธุร กิจ ขนาดเล็ก ไม่เ กิน 50
คนจํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.55 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
เป็ น องค์ป ระกอบเชิง สํา รวจ (Exploratory Factor
Analysis) ผลแสดงตามตารางที่ 1-6
1) ผลการทดสอบความเหมาะสมวิเ คราะห์ โ ดย
เทคนิค Factor Analysis โดยการวิเคราะห์ KaiserMeyer-Olkin (KMO) และค่า The Bartlett's test of
sphericity ได้ ค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.964 ซึง่ มากกว่า
0.80 แสดงว่าศักยภาพด้า นส่วนบุคคลชุดนี้เหมาะสม
และค่า The Bartlett's test มีค่า significance ของการ
ทดสอบเท่ากับ 0.00 แสดงว่าศักยภาพด้านส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ
2) ผลสกั ด องค์ ป ระกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบหลัก (Extraction Method: Principal
Component
Analysis) พบค่ า ความร่ ว มกั น
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(Communalities) ของตัวแปรทีใ่ ช้วเิ คราะห์ศกั ยภาพด้าน
3) ผลการหมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (Orthogonal
ส่วนบุคคล ทัง้ หมด 50 ตัว มีค่าอยู่ระหว่าง 0.416 –
Rotation) ด้วยวิธี วาริแมกซ์ (Varimax) แสดงดังตารางที่
0.776 เป็ นขนาดปานกลางถึงมาก มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าอยู่
1, 3 และ 5
ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ตารางที่ 1 ศักยภาพด้านส่วนบุคคล
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings
Component
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1

22.748

45.497

45.497

9.109

18.217

18.217

2

2.768

5.535

51.032

7.896

15.793

34.010

3

2.654

5.308

56.340

6.276

12.553

46.563

4

1.943

3.886

60.226

4.004

8.008

54.571

5

1.213

2.426

62.652

2.624

5.248

59.819

6

1.014

2.029

64.681

2.431

4.862

64.681

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อคําถามศักยภาพด้านส่วน
บุคคล ทัง้ หมด 50 ข้อ สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ
(Component) ได้ 6 องค์ประกอบ ทีม่ คี ่าไอเกน

(Eigenvalue) เกิน 1.00 ซึง่ ทีส่ ามารถอธิบายความผัน
แปรของศัก ยภาพด้า นส่ว นบุ คคล 50 ด้านได้ ร้อยละ
64.681

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ดา้ นศักยภาพส่วนบุคคล
ตัวแปร
ตัวแปรสังเกตได้
ศักยภาพด้านการ
1. ความรูใ้ นงาน
เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

2. ทักษะด้านการบริหาร
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ข้อคําถาม
1. มีความรูด้ า้ นการตลาด
10. สร้างความเชือ่ มั ่นให้ทมี งาน
2. มีขอ้ มูลเกีย่ วกับคูแ่ ข่ง
11. ทักษะการวางแผนด้านการตลาด
3. ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจของ
12. ทักษะการวางแผนด้านการขาย
ประเทศ
13. ทักษะภาษาต่างประเทศ
4. ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
14. รอบรูใ้ นอุตสาหกรรมทีบ่ ริหาร
5. ทราบถึงทิศทางของธุรกิจ
15. มีความรูเ้ กีย่ วกับ AEC
6. มีความรูเ้ กีย่ วเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
16. มีความรูเ้ กีย่ วภาษีสรรพสามิต
แอลกอฮอล์
17. มีความรูใ้ นอาชีพและหน้าทีก่ ารงาน
7. ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก
อย่างแท้จริง
8. มีไหวพริบในการแก้ไขปญั หา
18. มีความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์
9. มีความรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้า
1. ทักษะด้านการจัดการการเงิน
6. ทักษะวางแผนด้านการเตรียมวัตถุดบิ
2. ทักษะด้านบัญชีบริหาร
7. ทักษะวางแผนด้านบุคลากร
3. ทักษะด้านการบริหารการผลิต
8. มีความรูด้ า้ นโลจิสติกส์
4. ทักษะด้านการวางแผนคลังสินค้า 9. มีความรูด้ า้ นบัญชีการเงิน
5. ทักษะด้านการลงทุน
10. มีความรูด้ า้ นการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ดา้ นศักยภาพส่วนบุคคล (ต่อ)
ตัวแปร

ตัวแปรสังเกตได้
3. ทักษะการบริการและ
การติดต่อสือ่ สาร

4. บุคลิกภาพส่วนบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5. ความรูร้ อบตัว
1.
2.
6. บุคลิกภาพการบริหาร 1.
อารมณ์
6 องค์ประกอบ

ข้อคําถาม
สือ่ สารชัดเจน
7. แก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่าง
มอบหมายงานได้ตรงวัตถุประสงค์
รวดเร็ว
ทักษะการมอบหมายงาน
8. การเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
ทักษะในการประสานงาน
9. ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์
ทักษะการบริหารเวลา
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สารธุรกิจอย่างมี
10. การแก้ปญั หาความขัดแย้ง
ประสิทธิภาพ
เป็นคนยิม้ แย้มแจ่มใส
5. แต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะสม
มีจติ ใจโอบอ้อมอารี
6. เป็ นคนเปิดเผยความคิดของตนเองต่อ
เป็นคนทีม่ มี นุษย์สมั พันธ์ดี
ทีมงาน
เป็ นคนไม่กา้ วร้าว
มีความรูเ้ กีย่ วกับสังคมวัฒนธรรม 3. ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
มีความรูเ้ กีย่ วกับการเมือง
สารสนเทศ
มีทงั ้ เข้มงวดและเอื้ออาทร(บริหาร 2. ความอดทนต่อสภาวการณ์อนั ตรึง
ตามสถานการณ์)
เครียด
3. ไวต่อการเปลีย่ นแปลง
50 ด้าน

ตารางที่ 3 ศักยภาพด้านการบริหาร
Extraction Sums of Squared Loadings
Component
Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4

19.655
1.794
1.415
1.142

54.596
4.982
3.929
3.172

54.596
59.578
63.507
66.679

จากตารางที่ 3 พบว่าข้อคําถามศักยภาพด้านการ
บริหาร ทัง้ หมด 36 ข้อ สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ
(Component)
ได้ 4 องค์ป ระกอบ ที่มีค่ า ไอเกน

Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
7.689
5.921
5.357
5.038

21.357
16.448
14.881
13.994

21.357
37.805
52.686
66.679

(Eigenvalue) เกิน 1.00 ซึง่ ทีส่ ามารถอธิบายความผัน
แปรของศักยภาพด้านการบริหาร 36 ด้านได้ ร้อยละ
66.679

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ดา้ นศักยภาพด้านการบริหาร
ตัวแปร
ศักยภาพด้านการ
บริหารเชิงกลยุทธ์
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ตัวแปรที่ สงั เกตได้
1. การวางแผน

ข้อคําถาม
1. วางกรอบและทิศทางทีช่ ดั เจนขององค์กร
6. เตรียมความพร้อมให้องค์กรในการ
2. วางแผนการบริหารงานทัง้ ระยะสัน้ และ
ดําเนินธุรกิจ
ระยะยาว
7. ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3. ต้องมีการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุด
ภายนอกองค์การ
แข็งและจุดอ่อน
8. มีตวั วัดความสําเร็จทีช่ ดั เจน
4. มีแนวทางความคิดอย่างเป็ นระบบ
9. ต้องวางมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้
5. วางแผนการปฏิบตั งิ านทัวองค์
่ กรเพือ่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความประสานและสอดคล้อง
10. จัดองค์กรชัดเจนและเหมาะสม
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ดา้ นศักยภาพด้านการบริหาร (ต่อ)
ตัวแปร

ตัวแปรที่ สงั เกตได้
ข้อคําถาม
2. การควบคุมและ 1. ประเมินความเหมาะสมของแผลกลยุทธ์ท่ี 6. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ าน
ประเมินผล
วางไว้
จริงกับมาตรฐาน
2. ติดตามว่าผลการดําเนินงานตามแผน กล 7. ประเมินผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้
ยุทธ์ทว่ี างไว้
จริง
3. ประเมินความสอดคล้องกับโครงสร้างของ 8. มีการประเมินกลยุทธ์และปรับปรุง
องค์การ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
4. กําหนดเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับ
สมํ่าเสมอ
ตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของกล 9. การใช้ระบบเป็ นการควบคุมการ
ยุทธ์ขององค์การ
ทํางาน
5. ควบคุมการทํางานโดยมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการทํางาน
3. การเป็นผูน้ ํา
1. เป็นผูน้ ําทีโ่ ปร่งใส
4. เปิดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้
2. ทํางานให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงงาน
3. จูงใจให้พนักงานทุกระดับยอมรับต่อการ
5. บริหารทีมงาน
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
6. รูจ้ ริง ปฏิบตั ไิ ด้
7. ชักจูงให้ทุกคนคล้อยตามได้
4. การจัดองค์การ 1. จัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์การทํางานที่ 6. พัฒนาองค์กรตามสถานการณ์
เหมาะสมกับภารกิจ
7. รับฟงั ความคิดเห็นจาก
2. จัดองค์กรแบบสือ่ สาร 2 ทาง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือ่ นําข้อมูล
3. ปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การให้
ประกอบการตัดสินใจและวางแผน
สอดคล้องกับลักษณะงานและเป้าหมาย
8. ใช้การประเมินผลงานแบบ KPIเป็น
4. กําหนดขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับ
ตัวกําหนด
้
เปาหมายและพันธกิจขององค์การ
9. แจ้งแผนงานให้พนักงานทุกคน
5. สร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์การให้
ทราบอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
10. ออกพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามผลงาน
4 องค์ประกอบ
36 ด้าน

ตารางที่ 5 ศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Component
1
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Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
6.908

62.797

62.797

จากตารางที่ 5 พบว่าข้อคําถามศักยภาพด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ทัง้ หมด 11 ข้อ สามารถจัดกลุ่ม
เข้าองค์ประกอบ (Component) ได้ 1 องค์ประกอบ ที่มี
ค่าไอเกน (Eigenvalue) เกิน 1.00 ซึง่ ทีส่ ามารถอธิบาย
ความผันแปรของศักยภาพด้ านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 11 ด้านได้ ร้อยละ 62.797
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ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ดา้ นศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัวแปร
ศักยภาพด้านการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์

รวม

ตัวแปรสังเกตได้

1. แนวทางการบริหารคน 1. ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถร่วมงาน
กับบุคคลหลากความสามารถหลาก
แนวคิด
2. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมีจรรยาบรรณ
3. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม
4. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมี
ความสามารถบริหารความขัดแย้ง
5. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรูจ้ กั การให้
อภัยและให้โอกาส
6. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องไม่เห็นแก่พวก
พ้อง

1 องค์ประกอบ

11. สรุปผล
จากการวิจ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของ
ศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงาน เพื่อ
เพิม่ ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่
มี แ อลกอฮอล์ ” ด้ ว ยวิ ธี แ ยกองค์ ป ระกอบ (Factor
Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) สามารถสกัดองค์ประกอบได้ 3 ด้าน
คือ
11.1 ตั ว แ ป ร ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกต
ได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความรูใ้ นงาน 2) ทักษะด้านการ
บริหาร 3) ทักษะการบริการและการติดต่อสื่อสาร 4)
บุคลิกภาพส่วนบุ คคล 5) ความรู้รอบตัว และ 6)
บุคลิกภาพการบริหารอารมณ์
11.2 ตัวแปรศักยภาพด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การ
วางแผน 2) การควบคุมและประเมินผล 3) การเป็ นผู้นํา
และ 4) การจัดองค์กร
11.3 ตัวแปรศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกตได้ 1 ตัวแปร ได้แก่
แนวทางการบริหารคน
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ข้อคําถาม
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องเป็นผูน้ ํา
การเปลีย่ นแปลง
8. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรูว้ ธิ กี ารให้
คุณและให้โทษบุคลากร
9. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยหลักพรหม
วิหาร 4 คือเมตตา กรุณา มุทติ า
และอุเบกขา
10. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมองคนเป็น
หลัก“สนใจผูอ้ น่ื อย่างจริงจัง”
11. ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องควรใช้
หลักการบัวสีเ่ หล่าในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือ ใช้คนให้
เหมาะกับงาน
11 ด้าน

12. อภิ ปรายผล
12.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของ
ศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทัง้ หมด 50 ตัวแปร สามารถจัด
กลุ่ มเป็ นองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ โดยที่แต่ ละ
องค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 และองค์ประกอบ
ทัง้ หมดสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของตัว แปร
ทัง้ หมดได้ร้อยละ 64.681 นํ้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรแต่ละตัวมีค่าตัง้ แต่ 0.251 ถึง 0.749 แสดงว่าตัวแปร
ทีน่ ํามาวิเคราะห์สามารถใช้ศกึ ษาศักยภาพด้านการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ จากตัวแปรทัง้ หมด
50 ตัว สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ
แล้ว นั น้
ผู้วิจ ัยเลือกใช้เ ฉพาะตัวแปรที่มีน้ํ า หนั ก
องค์ประกอบเกิน 0.50 ขึน้ ไป
12.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของ
ศักยภาพด้านกลยุ ทธ์ พบว่ าตัวแปรที่ศึกษาทัง้ หมด
36
ตั ว สามารถจัด กลุ่ ม เป็ น องค์ ป ระกอบได้ 4
องค์ ป ระกอบ โดยที่ แ ต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค่ า ไอเกน
มากกว่า 1.00 และองค์ประกอบทัง้ หมดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทัง้ หมดได้ร้อยละ 66.679
นํ้ าหนั กองค์ ประกอบของตัว แปรแต่ ละตัวมีค่ า ตัง้ แต่
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0.001 ถึ ง 0.789 แสดงว่ า ตั ว แปรที่ นํ า มาวิ เ คราะห์
สามารถใช้ศกึ ษาศักยภาพด้านการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้ จากตัวแปรทัง้ หมด 36 ตัว สามารถจัด
กลุ่ ม องค์ ป ระกอบได้ 4 องค์ ป ระกอบแล้ ว นั ้น ผู้ วิ จ ัย
เลือ กใช้ เ ฉพาะตัว แปรที่ ม ีน้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบเกิ น
0.50 ขึน้ ไป
12.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของ
ศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ พบว่าตัวแปร
ทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 11 ตัว สามารถจัดกลุ่มเป็ นองค์ประกอบ
ได้ 1 องค์ประกอบประกอบ โดยที่แต่ละองค์ประกอบมี
ค่ า ไอเกนมากกว่ า 1.00 และองค์ ป ระกอบทั ง้ หมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้ หมดได้
ร้อยละ 62.797 นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัว
มีค่ า ตัง้ แต่ 0.641 ถึ ง 0.859 แสดงว่ า ตัว แปรที่นํ า มา
วิเคราะห์สามารถใช้ศึกษาศักยภาพด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ จากตัวแปรทัง้ หมด 11
ตัว สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 1 องค์ประกอบแล้ว
นัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้เฉพาะตัวแปรทีม่ นี ้ําหนักองค์ประกอบ
เกิน 0.50 ขึน้ ไป
ผลการวิจ ัยพบว่ า รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพที่
สําคัญของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขันในอุ ตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ม ี
แอลกอฮอล์ องค์ ป ระกอบศักยภาพด้ านการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิด
ของรั ง สรรค์ [10] ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า ลัก ษณะของผู้ นํ า ที่ มี
ความสามารถพิเศษ มีดงั นี้ 1) เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ 2) เป็ นผู้
มีค วามสามารถด้ า นทัก ษะการสื่อ สาร 3) เป็ น ผู้ ท่ี มี
ความสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจ 4) เป็ น ผู้ ท่ี
สามารถทําให้สมาชิกของกลุ่มรูส้ กึ ว่าเขามีความสามารถ
5) เป็ นผูม้ พี ลังและมุ่งทีก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล 6) เป็ นผูท้ ่ี
มีการแสดงอารมณ์ ได้อย่ างเหมาะสมและมีความเอื้อ
อาทรหรือให้ความอบอุ่นกับผูอ้ ่นื 7) เป็ นผูท้ ช่ี อบจะเสีย่ ง
8) เป็ นผูท้ ใ่ี ช้กลยุทธ์ใหม่ทม่ี ลี กั ษณะโดดเด่น 9) เป็ นผูท้ ่ี
มีบุคลิกภาพทีส่ ง่ เสริมตนเอง และ 10) เป็ นผูท้ ่พี ยายาม
ทีจ่ ะมีความขัดแย้งภายในให้น้อยทีส่ ดุ
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13. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
13.1 องค์การควรให้ความสําคัญต่ อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง โดยบรรจุ
แนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็ นรูปธรรมและชัดเจนใน
แผนงาน
13.2 ต้องมีติดตามผลจากการพัฒนาศักยภาพ
หลังนํารูปแบบการพัฒนาไปใช้
14. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
14.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาองค์ประกอบ
ของศักยภาพของผู้บ ริห ารระดับอื่น ในอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบ
ผลการวิจ ัย หรือทํ าการวิจ ัยเพื่อค้นหาศักยภาพของ
ผูบ้ ริหารระดับอื่น ๆ
14.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อค้นหารูปแบบการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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