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รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลติในอุตสาหกรรมยานยนต ์
เพื่อสรา้งชดุการเรยีนซ่อมเสริมดว้ยตนเอง 

 
ฐนกร  บญุจันทร์1*  ทวีศักดิ์  รปูสิงห์2  และ มงคล  หวังสถติยว์งษ์3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและองค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้นําของ
หัวหน้าฝ่ายผลิต 2) เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 3) เพื่อจัดทําคู่มือการใช้
รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประชากรประกอบด้วยหัวหน้างาน จํานวน 21,880 คน 
จาก 104 โรงงาน ของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 441 คน  
เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อองค์ประกอบในการเป็นภาวะผู้นําของพนักงานระดับหัวหน้างานแบบถดถอยพหุคูณใน
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ถูกนํามาใช้ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
รูปแบบภาวะผู้นํา ผลการวิจัยพบว่า 1) ตามปัจจัยหลัก 3 ด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความสําคัญของปัจจัย
หลักของภาวะผู้นําตามปัจจัยหลักโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.42) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี
ความสําคัญอยู่ในระดับมากมี 1 ด้าน คือ ด้านความรู้ (  = 3.64) และระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งมีการ
เรียงลําดับดังนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ (  = 3.38) และปัจจัยในด้านความสามารถ (  = 3.23) ตามลําดับ  
2) การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตมีความเหมาะสมในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.61) และ  
3) การจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
ระดับความคิดเห็นโดยรวมมากท่ีสุด ( = 4.56) โดยได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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The Model Leadership of Manufacturing Supervisory Level in Automotive 
Industry Business 
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Abstract 

This research aims to 1) study the current situation in operation and essential elements of the 
model leadership being first line management or supervisor 2) Develop a model leadership of 
supervisory level in manufacturing of automotive industry business and 3) Create a user manual for 
using in model leadership of supervisory level of automotive industrial business. The participants of this 
research consist of 21,880 employees of automotive industry in manufacturing from 104 companies. 
The sample is 441 employees. That are quantitative research and qualitative research and the research 
data brought from interview and questionnaire then analyze the data are Mean, Standard Deviation and 
Multiple Regression Analysis in SPSS software with relation factors that affect the leadership. The 
relationship of the key factors that affect the success of the development of leadership model. The 
results showed that 1) from main factor of 3 elements found that in the important of main factor were 
at a moderate level ( = 3.42) and when considering each aspect, found that one aspect at a high 
level was knowledge (  = 3.64) and the following aspects in moderate levels include; skill ( = 3.38), 
and the attribute (  = 3.23) respectively 2) the development of production leadership of supervisor 
was the most appropriate factor belongs in the highest level ( = 4.73), and 3) the creation of user 
manual of leadership model with the possibility of application in the Thai automotive industry at the 
highest level ( = 4.68) by evaluated from the experts. 
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1. บทนํา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมีความสําเร็จของงาน

อุตสาหกรรมการผลิตนั้น ประกอบขึ้นด้วยปัจจัยหลาย
ประการที่ต่างกัน และปัจจัยที่สําคัญมากประการหน่ึงก็
คือผู้บริหารงานอุตสาหกรรมและองค์กร แต่ผู้บริหาร
หลายคน หลายระดับ ขาดภาวะของผู้บริหารที่ดี เป็นต้น
ว่า ขาดศิลปะในการบริหาร ขาดความเข้าใจในเรื่อง
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ขาดความเป็นผู้นําเชิงอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แต่คุณลักษณะดังกล่าวเป็น
เรื่องที่ผู้บริหาร และผู้ซึ่งอาจได้มีโอกาสเป็นผู้บริหาร
สามารถศึกษา ทําความเข้าใจและฝึกฝนตนเองได้ เพื่อ
ความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเป็นผู้บริหารของตนในอนาคต และการ
เป็นผู้บริหารนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจน
โอกาสในการเติบโต ภายใต้วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทย 2559 “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ในเอเชีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ โดยมี
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง” [1]  
ให้ประเทศไทยต้องพบกับคู่แข่งรายใหญ่จากประเทศจีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น และความต้องการของตลาด
ทั่วโลกมีแนวโน้มให้ความสําคัญด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
มีความเข้มงวดและข้อกําหนดด้านมาตรฐาน เทคนิคและ
ความปลอดภัยในตัวยานยนตแ์ละชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์
ที่สูงขึ้น ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตที่ต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ สูง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งด้าน
คุณภาพ ราคา การส่งมอบที่ทันเวลา [2] ดังนั้นในการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะต้องให้
ความสําคัญกับปัจจัยสําคัญใน 4 ด้าน (แผนแม่บท
อุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555-2559) [3] คือ 1) 
นโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมในการเอื้ออํานวยให้มีการ
ขยายการลงทุนและตลาดในประเทศ 2) การเตรียมการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถใน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

โดยแนวคิดทฤษฎีของ Rensis Likert [5] ผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จะไม่ใช้ความพยายามในการทํางาน

เหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชา และทฤษฎีของ McClelland 
[6] ซึ่งกล่าวไว้ ผู้นําที่มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกล่าวไว้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศนั้น ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย 
บทบาททางสังคม การรับรู้ตนเอง และแรงจู งใจ 
นอกจากน้ีโดยผลการศึกษาวิจัยของ Scott Parry [7]  
ยังกล่าวสรุปว่า การพัฒนาคนคู่แข่งจะสามารถตามทัน
ต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปี  
ก็ตามทัน ดังนั้นสมรรถนะของ competency จึงมี
ความสําคัญต่อผู้นําและองค์กร ซึ่งจากทฤษฎีดังที่กล่าว
มาขั้นต้นนี้ ได้นํามาจากทั้งการวิเคราะห์ทางสถิติควบคู่
ไปกับการบริหารอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์เป็น
แนวคิดหลักในการทําวิจัย ประกอบทั้งการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริหารเพื่อนํามาใช้
เป็นแนวทางของงานวิจัยนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและองค์ประกอบ
ของรูปแบบภาวะผู้นําของหวัหน้าฝ่ายผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่าย
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของ
หัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในข้อที่ 3.2, 
3.9 และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ในข้อที่ 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 มีขั้นตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 

3.1  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี 
แนวคิด การบริหารจัดการ การพัฒนาตามองค์ประกอบ
หลักด้านทักษะการจัดการและบทบาทการจัดการในเชิง
ภาวะผู้นําขององค์กรเอกชน ตามสภาพการดําเนินงาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

3.2  สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกับบุคลากรระดับ
ผู้จัดการในสถานประกอบการท่ีอยู่ในส่วนของพ้ืนที่ภาค
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นิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
ทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เพื่อนําความคิดเห็นมา
สังเคราะห์โดยการเลือกเฉพาะเจาะจงจํานวน 10 คน 
และนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อนํามาวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย ใน
รูปแบบภาวะผู้นําเพื่อนําไปสร้างแบบสอบถามในข้ัน
ต่อไป 

3.3  สร้างแบบสอบถามรูปแบบภาวะผู้นําหัวหน้า
งาน จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไปวิเคราะห์เนื้อหาและ
สรุปประเด็นสําคัญ เพื่อนํามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(Mean :  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้กําหนดช่วงของค่าเฉล่ียแบบช่วงเท่ากัน (Equal 
Interval) ช่วงคะแนนการแปลความหมายเห็นด้วย  
5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

3.4  หาคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยให้
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ใช้เทคนิค IOC ได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.5  หาคว าม เ ชื่ อ มั่ น ขอ ง เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย นํ า
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
แล้วนําผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย
เทคนิค สัมประสิทธ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) และตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นในภาพรวม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.936 [4] 

3.6  แจกและเก็บแบบสอบถามหัวหน้างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

3.7  นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานใน
บทบาทหัวหน้างานมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple 
Regression แบบ Step Wise ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รูปแบบภาวะผู้นํา 

3.8  นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบภาวะ
ผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์มา
จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบฉบับร่าง 

3.9  ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 14 ท่านตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและประเมินความเป็นไปได้ในการนําคู่มือการใช้
รูปแบบภาวะผู้นําไปใช้ 

3.10  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้า
งานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาขึ้น 

3.11  จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของ
หัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จของรูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้า
ฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นํา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบภาวะผู้นํารายด้าน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความรู้ 3.64 0.74 มาก 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคในการบริหารงาน 3.79 0.95 มาก 

 1.2 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารคน 3.91 0.93 มาก 
 1.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 3.79 0.91 มาก 
 1.4 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเชิงระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 3.08 1.01 ปานกลาง 
 1.5 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการทํางาน 3.07 1.11 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นํา (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบภาวะผู้นํารายด้าน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น

2. ด้านทักษะ 3.38 0.83 ปานกลาง
2.1 ความสามารถในการวิเคราะห์งานเพ่ือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.64 0.89 มาก
2.2 ความสามารถในการนํา กฏ ระเบียบ มาตรฐาน เพ่ือนํามาใช้ในการ

บริหารงานได้อย่างถูกต้อง 3.09 1.19 ปานกลาง 

2.3 ความสามารถในการนําจิตวิทยาในการบริหารคนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.05 1.21 ปานกลาง
2.4 ความสามารถในการอธิบายการประเมินผลงานประจําปีอย่างมีแรงจูงใจและ

เพ่ือการพัฒนา 3.05 1.21 ปานกลาง 

2.5 ความสามารถในการวิเคราะห์งานและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานได้ 3.04 1.22 ปานกลาง
2.6 ความสามารถความสามารถในการวิเคราะห์งานเพ่ือการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3.57 0.96 มาก 

2.7 ความสามารถในการมอบหมายงานเพื่อการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 3.68 0.85 มาก
3. ด้านคุณลักษณะ 3.23 0.95 ปานกลาง

3.1 มีเจตคติท่ีดีต่องานด้านการบริหาร 3.02 1.24 ปานกลาง
 3.2 มีความตรงต่อเวลา 3.28 1.00 ปานกลาง
 3.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 3.27 0.86 ปานกลาง
 3.4 มีความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบดี 3.01 1.10 ปานกลาง
 3.5 มีความคิดท่ีมีลักษณะประชาธิปไตย 3.02 1.03 ปานกลาง
 3.6 มีความสามารถในการประสานงาน 3.30 1.03 ปานกลาง
 3.7 มีความสามารถในการบริหารงานเชิงข้อเท็จจริง บนหลักการทางสถิติมาใช้ 3.07 1.11 ปานกลาง
 3.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน 3.08 1.01 ปานกลาง

 3.9 มีความมุ่งม่ันท่ีจะเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา
นอกเวลาที่สอดคล้องกับสายวิชาชีพ 3.35 1.08 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.42 0.74 มาก
 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็จ
โดยรวมของภาวะผู้นํา อยู่ในระดับมาก (  = 3.42) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นระดับมาก  
1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความรู้ของหัวหน้างาน ( = 3.64) 
โดยมีลําดับคะแนนมากที่สุดของปัจจัยย่อย คือ ความรู้
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารคน (  = 3.91) และ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่งเรียง 
ลําดับได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านทักษะ (  = 3.38) โดยมีลําดับ
คะแนนมากที่สุดของปัจจัยย่อย คือ ความสามารถในการ
มอบหมายงานเพื่อการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ  
(  = 3.68) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ (   = 3.23) โดยมี

ลําดับคะแนนมากที่สุดของปัจจัยย่อย คือ ความมุ่งมั่นที่
จะเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้าน
การศึกษานอกเวลา ท่ีสอดคล้องกับสายวิ ชาชีพ  
( = 3.35) 

4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย (   = 4.61) ดังตาราง
ที่ 2 รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ปัจจัยสําคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังรูปที่ 1 
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ตารางที่ 2
   

1. หลักก
สภาพ

2. แนวท
สร้างเ
ของก

3. แนวท
เพ่ือให
มีควา

4. วิธีการ
งานสา

5. กระบ
อิทธิพ
อุตสา

6. รูปแบ
สภาพ

7. แนวท
ระดับ

8. ข้อเสน
เม่ือเป
อุตสา

 

2 แบบประเมิน
 คิดเห็นของผ

การและเหตุผลข
พปจัจบุันของกลุ่
ทางในการศกึษาท
เป็นรูปแบบภาว
ลุ่มอุตสาหกรรม

ทางในการสอบถ
ห้ได้มาซ่ึงปัจจัยที
มเหมาะสมกับก
รวิเคราะห์เพ่ือให
ายการผลิต 

บวนการตรวจสอ
พลต่อรูปแบบภา
หกรรมยานยนต

บบภาวะผู้นาํระดั
พปจัจบุันของกลุ่
ทางปฏิบัติท่ีกําห
บหัวหน้างานตาม
นอแนะในการนํ
ปรียบเทียบกับค
หกรรมกลุ่มยาน

นความเหมาะส
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายก
ของรูปแบบภาวะ
มอุตสาหกรรมย
ทฤษฎแีละเอกส
ะผู้นาํของหัวหน้
มยานยนต ์
ามบคุลากรของ
ท่ีจะนาํมาสร้างเ
การนาํมาสร้างรปู
ห้ได้มาซ่ึงปัจจัย

บเครื่องมือเพื่อน
าวะผู้นําของหัวห
ต์ 
ดบัหัวหน้างานส
มโรงงานอุตสาห

หนดขึ้นกลุ่มอตุส
มปจัจัยในแต่ละด
ารปูแบบภาวะผู้
วามจาํเป็นสาํหร
นยนต์

ผลการปร

รูปที่ 1 รูปแบ

สมของรปูแบบ

ารประเมิน 
ะผู้นาํของหัวหน้
ยานยนต์ในปจัจบุ
สารวิชาการ เพ่ือ
นา้ฝ่ายผลติมีควา

กลุ่มโรงงานในอุ
เปน็รูปแบบภาว
ปแบบภาวะผู้นาํ
ท่ีส่งผลต่อการพั

นําไปสูก่ระบวนก
หน้างานสายการ

ายการผลิตท่ีสร้
หกรรมยานยนต์
าหกรรมยานยน
ด้าน 
ผู้นําของหัวหน้าฝ
รับพัฒนาบุคลา

ระเมินโดยรวม

บบภาวะผู้นําขอ

บภาวะผู้นําของ

นา้ฝ่ายผลิตมีควา
บัน
อให้ได้มาซ่ึงปัจจั
ามเหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมยาน
ะผู้นําของหัวหน้
าในสภาพการณ์ใ
พัฒนาบคุลากรร

การในการค้นหา
รผลิตกลุ่มโรงงาน

ร้างขึ้นเม่ือเปรียบ

นต์เพ่ือเป็นรูปแบ

ฝ่ายผลิตไปปรบั
กรระดบัหัวหน้า

องหวัหนา้ฝ่ายผ

งหัวหน้าฝ่ายผลิ

ามเหมาะสมกับ

ยั ท่ีจะนํามา
สภาพปจัจบุัน

นยนต์  
นา้ฝ่ายผลิต  
ในปัจจุบัน
ระดับหัวหน้า

าปัจจัยท่ีมี
นใน

บเทียบกับ

บบภาวะผู้นํา

บใช้ในองค์กร
างานใน

ผลิตในอุตสาหก

ลิตในอุตสาหก

  S.
4.70 0.3

4.63 0.4

4.50 0.4

4.43 0.6

4.63 0.4

4.57 0.4

4.57 0.6

4.43 0.5

4.61 0.4

กรรมยานยนต์ 

กรรมยานยนตจ์

D. ระดับคว
39 มาก

47 มาก

48 มาก

66 มาก

47 มาก

49 มาก

61 มาก

53 มาก

48 มาก

 

จากความ 

วามคิดเห็น
กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กท่ีสุด 

กที่สุด 
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4.3 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนําคู่มือ
รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปใช้ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า 

สามารถนําไปใช้ได้มากที่สุดทุกข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย (= 
4.56) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แบบประเมินความเป็นไปไดใ้นการนําคู่มือรปูแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปใช้
    จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น

1. รูปแบบภาวะผู้นาํหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีจัดทําข้ึนสามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 

4.77 0.34 มากที่สุด

2. จากปัจจัยท่ีได้กําหนดเป็นรูปแบบภาวะผู้นาํหัวหน้าฝ่ายผลิต ดา้นปจัจัยหลัก 
18 ปัจจัยสามารถนําไปเป็นแนวทางได ้

4.55 0.48 มากที่สุด

3. แผนและแนวทางในการปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
สามารถนําไปเปน็แนวทางในการพัฒนาบคุลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต 
ตามปจัจัยหลัก18 ปัจจัย 

4.57 0.61 มากที่สุด

4. แนวทางในการศกึษาทฤษฎแีละเอกสารวิชาการ การสอบถามจัดเกบ็ข้อมูล
บุคลากรของกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจยัท่ีจะนํา 

5. มาสร้างเปน็รูปแบบภาวะผู้นาํ แนวทางในการปฏิบตัิสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหัวหน้างานในเชิงปฏิบัติได้ 

4.70 0.40 มากที่สุด

6. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถนํารปูแบบภาวะผู้นาํหัวหน้าฝ่ายผลิต 
ท่ีจัดทําข้ึนไปประยุกต์และดําเนินการอย่างเป็นรปูธรรม ในรูปแบบท่ีกําหนดได ้

4.63 0.45 มากที่สุด

ผลการประเมินโดยรวม 4.56 0.48 มากที่สุด
 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 

5.1 โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังขาด
หัวหน้างานที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในด้านภาวะ
ผู้นํา เนื่องจากไม่มีรูปแบบภาวะผู้นําที่เป็นระบบ ทําให้
ไม่สามารถพัฒนาหัวหน้างานใหม่ มาทดแทนตําแหน่ง
งานที่เปิดขึ้นมา สอดคล้องกับแนวคิดของ Likert [5] ที่
กล่าวไว้ว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพจะไม่ใช้เวลาและความ
พยายามในการทํางานเหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่จะ
มุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผู้นําซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัด
ตารางการทํางาน ช่วยประสานกิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการทํางานย่ิงกว่านั้น ผู้นําที่มีประสิทธิภาพจะ
แนะนําให้ลูกน้องตั้งเป้าหมายของงานที่ท้าทาย และ
เป็นไปได้ 

5.2 รูปแบบภาวะผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมของ
ปัจจัยสําคัญที่ครบถ้วน ได้แก่ ผู้นําที่มีการพัฒนาตนเอง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามทฤษฎี ของ 
McClelland [6] ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศนั้น ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ 
อุปนิสัย บทบาททางสังคม การรับรู้ตนเอง และแรงจูงใจ 

5.3 หัวหน้างานให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความรู้
โดยรวมระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 
Scott [7] ที่สรุปว่า การพัฒนาคนคู่แข่งจะสามารถตาม
ทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 
ปีก็ตามทัน ดังนั้น สมรรถนะของ competency จึงมี
ความสําคัญต่อผู้นําและองค์กร 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่
เพื่อที่จะนํารูปแบบภาวะผู้นําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 

6.2 ควรศึกษาปัจจัยแต่ละตัวให้ละเอียดก่อน 
เนื่องจากการนํารูปแบบไปใช้จริงอาจจะต้องปรับเข้ากับ
บริบทที่เป็นจริงขององค์กร 
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6.3 ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบจะออกมาเป็น
แบบใด การได้รับสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรเป็นส่ิงที่สําคัญ ที่จะทําให้รูปแบบที่นํามาปรับใช้
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลขึ้นมาได้ 
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