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การศกึษาวจิยัเรือ่ง คุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการ กรณีศกึษาบรษิทั

บรหิารสนิทรพัยก์รุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สายภูมภิาค มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษา

รูปแบบคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ กรณีศึกษาบรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ

พาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สายภูมภิาค 2) เพื่อศกึษาปัญหาของคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่ง

ผูจ้ดัการ กรณศีกึษาบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สายภูมภิาค ซึง่มี

ทัง้หมด 5 ด้าน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้อ านวยการฝ่ายสายภูมภิาค บรษิัท

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีทัง้หมด 7 ภาค ภาคละ 1 คน คือ 

ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง 

ภาคใต้ตอนบน และ ภาคใต้ตอนล่าง โดยการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้

วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการศกึษาวจิยัพบว่า (1) 

ดา้นคุณลกัษณะของผูน้ าในดา้นการเป็นผูน้ า ตอ้งมคีวามกลา้ในการตดัสนิใจ มทีกัษะในการเป็น

ผูน้ า และมวีสิยัทศัน์ ส่วนปัญหา ผูน้ าไม่กลา้ตดัสนิใจเพราะความรูไ้ม่เพยีงพอ ผูน้ าบรหิารงาน

ใช้การสัง่การไม่ตดิตามงาน และไม่สื่อสารกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา (2) คุณลกัษณะของผู้น าด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม พบว่า ผูน้ าตอ้งมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร มธีรรมาภบิาลและยุตธิรรมใน

การปกครอง ไมม่กีารแบ่งฝ่าย เคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ส่วนปัญหา ผูน้ าไดร้บัคดัเลอืกโดย

ไม่ไดต้ดัสนิที่ผลงาน  ใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพ และมกีารจดัสรรงานที่ไม่เท่าเทยีม (3) คุณลกัษณะ

ของผู้น าด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้น าต้องมคีวามรอบรู้ทุกด้าน เป็นที่ปรกึษาและ

ถ่ายทอดความรู้ได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนปัญหา ผู้น าไม่มีความรู้ทุกด้านหรือ

ประสบการณ์ไมเ่พยีงพอในต าแหน่งงาน ยงัขาดทกัษะในการบรหิารจดัการคน  (4) คุณลกัษณะ

ของผู้น าด้านการมสี่วนร่วม คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านการมสี่วนร่วม ส่วน

ใหญ่พบว่า ผู้น าต้องรบัฟังความคิดเห็นและค าแนะน าของผู้ใต้บงัคบับญัชา ต้องเข้าถึงการ

ปฏบิตังิานลงมอืท าจรงิ มกีารประชุมทมี และพูดสรา้งขวญัก าลงัใจ ส่วนปัญหา ผู้น ายงัใช้การ
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สัง่งานไม่มกีารตดิตาม ไม่รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น (5) คุณลกัษณะของผูน้ าดา้นบุคลกิภาพ 

พบว่า ผู้น าต้องมคีวามน่าเชื่อถือ สื่อสารเป็นให้ผู้อื่นเข้าใจ  มคีวามละเอียดรอบคอบ มคีวาม

ฉลาดทางด้านอารมณ์ ส่วนปัญหา ผู้น าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ สื่อสารกับ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่เขา้ใจ ไม่มคีวามละเอยีดรอบคอบ และไม่กลา้หาญในการแสดงออก ในการ

ตอบค าถามเมือ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเจอปัญหาในงานนัน้ๆได ้

ค าส าคญั :  (1) ผูน้ า (2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (3) คุณลกัษณะของผูน้ า 

บทน า 

 ในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และสงัคมอยา่งรวดเรว็ การท างานในองคก์ร

ต่างๆมกีารแข่งขนักนัอย่างมาก ท างานด้วยภาวะแรงกดดนั ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารปรบัตวัพรอ้ม

รบัการเปลี่ยนแปลง การแข่งขนัที่เกิดขึ้นในองค์กรปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของ

องค์กร ถ้าองค์กรใดที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ องค์กรนั ้นจะต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถ เพื่อจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้ท าให้ผู้ปฏบิตัิงานในองค์กรจ าเป็นต้องมกีารปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในระดบั

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อสร้างประสทิธภิาพในการด าเนินงานต่อเป้าหมายของ

องคก์ร ทีจ่ะน าไปสู่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่การพฒันาในมติต่ิางๆ รวมถงึการขา้มพ้นวกิฤตทิี่

องคก์รไดร้บั (Andriopoulos and Lowe 2000 ; Tushman and O,Reilly 1997 อ้างถงึใน กลัย

ภรณ์ ดารากร ณ อยธุยา, 2554) 

 ปัญหาการด าเนินงานในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นผลจากการ

ด าเนินงานขององค์กรทีว่างไว้ ชี้ให้เหน็ว่าหลายองค์กรจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงและรบีพฒันา

ศกัยภาพในตวับุคลากร รวมถงึปัญหาอื่นๆทีต่ามมา การประสบปัญหาต่างๆในองค์กร น ามาสู่

การตดัสนิใจในการเลอืกความเหมาะสมและคุณลกัษณะของผู้น าที่จะช่วยใหเ้กดิการพฒันาใน

องคก์ร ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการมศีกัยภาพของผูบ้รหิารหรอืผูน้ าในองคก์ร จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั

เป็นล าดบัต้นๆ โดยเฉพาะการพจิารณาในการเลอืกผู้น าในองค์กร ทีม่คีุณลกัษณะของการเป็น

ผู้น าที่ด ีอนัจะน าไปสู่การน าศกัยภาพตามคุณลกัษณะของผู้น าดงักล่าวมาใช้ในการน าองค์กร

และผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ทวี

สนัต ์วชิยัวงษ์ และคณะ , 2564) 

 เพราะฉะนัน้คุณลกัษณะของผูน้ าในองคก์รต่างๆจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะน าพา

องคก์รไปสู่ความส าเรจ็และในองคก์รต้องมกีารคดัเลอืกผูน้ าทีเ่หมาะสมนัน่เอง คุณลกัษณะของ

ผู้น า หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้น า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึง
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ความรูส้กึนึกคดิหรอืลกัษณะการแสดงออกของผูน้ า ทีท่ าใหผู้น้ ามคีวามสามารถในการน า ชกัจงู 

หรอืโน้มน้าวใหผู้ร้่วมงานปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ เช่น คุณลกัษณะทางบุคลกิภาพ 

คุณลกัษณะทางดา้นความรูค้วามสามารถ การทีบุ่คคลจะเป็นผูน้ าจงึควรมคีุณลกัษณะทีพ่เิศษที่

แตกต่างและเหนือกว่าบุคคลอื่น คุณลกัษณะเฉพาะประจ าตวัของผูน้ านัน้อาจตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ

หรอืสร้างและพัฒนาขึ้นมาในภายหลงัก็ได้ โดยได้จากการเรยีนรู้ ฝึกฝน ประสบการณ์ ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม เช่น บุคลกิภาพ อุปนิสยั สตปัิญญา ความสามารถในการบรหิารและการ

เป็นผูน้ า วุฒภิาวะทางดา้นอารมณ์ ความรบัผดิชอบ ความตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าที ่รบัผดิชอบ 

มคีวามยุติธรรมและการยอมรบัฟังความคดิเห็นของผู้ร่วมงาน (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจนิดา

วฒัน์ ,หน้า 39) 

 จะเห็นได้ว่าคุณลกัษณะของผู้น า มอีิทธพิลในการชกัน า การโน้มน้าว การจูงใจ การ

สรา้งความเชื่อมัน่ การสรา้งแรงบนัดาลใจ ใหบุ้คคลปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ ใหค้วามร่วมมอื

ในกิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ โดยดูได้จากประสทิธภิาพประสทิธผิลของงาน เป็น

ความสามารถของบุคคลในการใช้อิทธพิล สามารถจูงใจให้บุคคลหรอืกลุ่มปฏิบตัิตามความ

คดิเหน็และความตอ้งการของตนเองดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็

และบรรลุเป้าหมายขององคก์รตามทีก่ าหนดไว ้

 ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจน ามาศกึษากบั บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

(มหาชน) (BAM) ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงนิของกระทรวงการคลงั ตามมติ

คณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมวีตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพื่อบรหิาร

จดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL , NPA) ของสถาบนัการเงนิอื่น เป็นตวัแทนเรยีกเกบ็ และ

ช าระหนี้ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรพัย์ พ.ศ. 2544 (บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), 2560) โดยในปัจจุบนัมพีนักงานรุ่นใหม่เป็นจ านวนมากใน

องค์กร อกีทัง้เป็นช่วงที่มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการท างานในองค์กร จากรฐัวสิาหกจิ เป็น 

บรษิทัมหาชน ซึง่อยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึท าใหบุ้คลากรในองคก์รต้องเตรยีม

ความพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในรปูแบบโครงสรา้งและการท างาน ดงันัน้เองคุณลกัษณะ

ของผูน้ าในต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการของ BAM จงึมคีวามส าคญัอย่างสูงเพื่อสรา้งความส าเรจ็ใน

องคก์ร 
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วตัถปุระสงคข์องการการวิจยั 

  1.  เพื่อศกึษารูปแบบคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ กรณีศกึษาบรษิัท
บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สายภมูภิาค 

 2.  เพื่อศกึษาปัญหาของคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผูจ้ดัการ กรณีศกึษาบรษิทั
บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สายภมูภิาค 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

 
 1. การศกึษาวจิยันี้เป็นการศกึษาคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการ กรณีศกึษา

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สายภมูภิาค ทัง้หมด 5 ดา้น 
 2. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการฝ่ายสายภูมิภาค บริษัทบริหารสินทรพัย ์

กรงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่มกีลุ่มประชากรประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการสายภูมภิาค 7 

ภาค คอื ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาค

กลาง ภาคใตต้อนบน และ ภาคใตต้อนล่าง มทีัง้หมด 7 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 คน 

 3. ใช้การวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการเลอืกสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Deep 

Interview) กับผู้อ านวยการฝ่ายสายภูมภิาค บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ทัง้หมด 7 คน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1. ไดท้ราบถงึคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการ ทัง้ 5 ดา้น และทราบถงึปัญหา
ของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ ทัง้ 5 ด้าน กรณีศึกษาบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) สายภมูภิาค 

 2.  ขอ้มลูในการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้รหิารในการคดัเลอืกพนักงาน

เพื่อเลื่อนต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานขององคก์รมากยิง่ขึน้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

 Yukl, G. (2001 : p.8) เสนอแนวคดิคุณลกัษณะภาวะผู้น าที่มปีระสทิธผิล ว่า

คุณลกัษณะเฉพาะของผูน้ าทีม่คีวามสมัพนัธภ์าวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลหรอืการบรหิารจดัการทีม่ ี

ประสทิธผิล และความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที ่ซึง่พบในผูบ้รหิารในองคก์รขนาดใหญ่ ดงันี้ 
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(1) มรีะดบัพลงังานสูงมคีวามอดทนอดกลัน้สูงต่อความเครยีดจากปัญหาต่างๆ มพีละก าลงั

กายก าลงัใจและมคีวามสามารถในการปรบัอารมณ์ให้คนืสู่สภาพเดมิได้ (2) มคีวามมัน่ใจใน

ตนเอง รวมถงึมกีารเหน็คุณค่าในตนเองและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองอยู่ในระดบัสูง (3) 

มคีวามเชื่ออ านาจในตนเอง เชื่อว่าเหตุการณ์หรอืความส าเรจ็ต่างๆ เกิดจากการกระท าของ

ตวัเอง ไม่ใช่เป็นเพราะฟลุ๊คหรอืเป็นเพราะโชคหรอืเพราะอ านาจภายนอกทีค่วบคุมไม่ได ้(4) มี

วุฒภิาวะทางอารมณ์และมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ รวมถงึมกีารรบัรูเ้กี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง

ทัง้จดุแขง็ จดุอ่อนของตนเอง มุง่มัน่ในการพฒันาตนเองมากกว่าการปกป้องตนเอง ไม่เป็นพวก

หลงตวัเอง (5) มคีวามซื่อสตัย ์มพีฤตกิรรมทีย่ดึมัน่กบัค่านิยมร่วมหรอืบรรทดัฐานทีถู่กก าหนด

ขึน้โดยองคก์าร และเป็นบุคคลทีซ่ื่อตรงมจีรยิธรรมมคีวามน่าเชื่อถอืและไวว้างใจไดไ้ม่หลอกลวง 

(6) มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจทางสังคม มุ่งอ านาจแต่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และใช้อ านาจเพื่อ

ประโยชน์ของคนอื่นหรอืสงัคม ไม่ใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรอืเพื่อความยิง่ใหญ่

ของตนเองไม่โอ้อวดตนเอง ไม่แก้ตวัเมื่อท าผดิพลาด มมีุมมองหรอืวสิยัทศัน์กว้างไกล ยนิดรีบั

ฟังค าแนะน าจากบุคคลอื่นที่มคีวามเชี่ยวชาญกว่าด้วยความเต็มใจ มุ่งใช้อ านาจไปเพื่อสร้าง

ความส าเรจ็ใหแ้ก่องคก์ร (7) มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิป์านกลางหรอืมุ่งความส าเรจ็สูงในระดบัปาน

กลาง ซึง่รวมถงึทศันคตแิละความต้องการ ซึ่งประกอบดว้ยความต้องการในความส าเรจ็ ความ

ปรารถนาที่จะเป็นเลศิ มแีรงขบัที่ต้องการท าให้เกดิความส าเรจ็ มคีวามเต็มใจที่จะรบัผดิชอบ

และความใส่ใจต่อวตัถุประสงค์ของงาน และเสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2544 : น.51) กล่าวถึง

ทฤษฎีภาวะผู้น าของวทิยาลยัฮาร์เวริ์ด จากการศึกษาของมหาวทิยาลยัฮารเ์วริ์ดที่ท าในกลุ่ม

ผูน้ า (Haevard Studies of Group Leadership) ในปี ค.ศ. 1947 โดยท าการศกึษาพฤตกิรรม

ผูน้ าทีห่อ้งปฏบิตักิารสงัคมสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสงัเกตโดยตรง

จากพฤตกิรรมทางสงัคมของกลุ่มผูน้ าในหอ้งปฏบิตักิาร ผลการศกึษาได้ผูน้ า 2 แบบ คอื แบบ

มุ่งงานกบัแบบมุ่งคน (1) ผูน้ าแบบมุ่งงาน (Task Leader) จะสนใจในการใหก้ลุ่มปฏบิตังิาน (2) 

ผูน้ าแบบมุ่งสงัคม (Social Leader) จะพยายามรกัษาความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัภายในกลุ่ม 

พยายามใหส้มาชกิของกลุ่มเหน็ว่าแต่ละคนกม็คีวามส าคญั ผูน้ าทัง้สองแบบนี้มคีวามจ าเป็นต่อ

ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน แต่มคีนไมม่ากนกัทีจ่ะมภีาวะผูน้ าทัง้สองแบบได้ 

 เนตรพ์ณัณา ยาวริาช ,(2552: น.88)  ไดก้ล่าวถงึการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลและ

บรรษทัภบิาล ผู้น าในยุคปัจจุบนัจะต้องมกีารบรหิารอย่างมจีรยิธรรมตามหลกัธรรม ตามหลกั

ของธรรมาภบิาลซึง่เป็นหลกัในการบรหิารรฐักจิ หรอืหน่วยงานราชการ และหลกับรรษทัภบิาล

เป็นหลกัในการบรหิารงานในภาคเอกชน หลกัการบรรษทัภบิาลเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

ซึง่เป็นทีย่อมรบัและนิยมแพรห่ลายมาก หลกัการนี้คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทส าคญัอย่าง
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ยิง่ในการก ากบัดูแลองคก์รให้ตระหนักในความรบัผดิชอบต่อบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะ

เป็นบุคคลภายในองคก์ร บุคคลภายนอกองคก์ร และสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการบรหิารงานทีเ่ป็น

ธรรมมคีวามโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลได้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้การพทิกัษ์สทิธปิระโยชน์

ของทุกฝ่าย ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

และประเทศชาต ิ

 วเิชยีร วทิยอุดม, (2553 : น.68) ได้ให้แนวคดิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะผู้น าด้านความรู้

ความสามารถว่า ความสามารถในการเรยีนรู ้เป็นความสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ

สามารถน ามาปรบัใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและมกีาร

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาในแต่ละองคก์รจงึตอ้งมกีารปรบัตวัอย่างต่อเนื่องมกีารปรบัปรุงสิง่ใหม่ๆ 

และการสร้างรูปแบบใหม่ของตนเอง ผู้น าต้องมคีวามยดืหยุ่นเพียงพอที่จะเรยีนรู้จากความ

ผดิพลาด มกีารเปลีย่นแปลงความเชื่อสมมตฐิาน และขดัเกลารปูแบบดา้นจติใจของพวกเขา้ใหด้ี

ขึ้น หนึ่งในขดีความสามารถหรอืสมรรถนะที่ส าคญัที่สุดส าหรบัผู้น าที่ประสบความส าเรจ็ใน

สถานการณ์ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงคอืความสามารถในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และน ามาปรบั

ใชใ้นการเปลีย่นแปลง 

 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์, (2544 : น.42) กล่าวถึงทฤษฎภีาวะผู้น าว่า ผู้น าเป็นบุคคล

ส าคญัต่อการด าเนินกจิกรรมกลุ่ม เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลุ่มท างานใดถา้ขาดผูน้ าแลว้กจิกรรมกลุ่ม

จะชะงกัไปชัว่คราว ดว้ยเหตุนี้ผูน้ าจงึมคีวามส าคญัเปรยีบเทยีบไดก้บัหวัใจกลุ่ม ซึง่นักจติวทิยา

สงัคมไดใ้หค้วามสนใจศกึษาวจิยัเรื่องผูน้ าตัง้แต่อดตีต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั ผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิล

หมายถึง บุคคลหนึ่งที่ช่วยท าให้สมาชิกของกลุ่มบรรรลุผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งประกอบด้วย

คุณภาพที่สูงขึน้ และความพงึพอใจของลูกค้า ดงัค ากล่าวของ Dubrin Andrew J. (2007: 

p.100) 

 Dubrin Andrew J.(2001 : p121) ได้ให้แนวคดิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะผู้น าด้าน

บุคลกิภาพของผู้น าที่ประสบความส าเรจ็ว่าประกอบดว้ยคุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพทัว่ไปและ

บุคลกิภาพที่เกี่ยวข้องกบัการท างานโดยคุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพทัว่ไปของผู้น าที่ประสบ

ความส าเรจ็ ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมัน่ในตนเองอย่างแท้จรงิและเหมาะสม (2) มคีวาม

ไวว้างใจได ้สรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บับุคคลอื่นได ้มคีวามซื่อสตัยม์ัน่คง (3) มลีกัษณะเด่นหรอื

มคีวามโดดเด่นแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ (4) มีลักษณะแสดงตัวชอบเข้าสังคมและเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ (5) มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมทัง้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 

ทศันคตแิละมกีารแสดงออกอย่างมัน่ใจ 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการ กรณีศกึษาบรษิทั

บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สายภูมภิาค  โดยใช้ระเบยีบการวจิยัเชงิ

คุณภาพ (Qualitative Research) ดงันี้ 

 ศึกษาคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรพัย์

กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั โดยใชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบตาม

ความสะดวก (Convenient Singling) ของระดบัผู้บรหิารในแต่ละสายภูมภิาคทัง้ 7 ภาค โดย

พจิารณาตามในกลุ่มสายงานฝ่ายเดยีวกนั และมคีุณสมบตัมิสี่วนร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก

ต าแหน่งผูจ้ดัการในสายงานของตนเอง โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ เกี่ยวกบั คุณลกัษณะของผูน้ า

และปัญหาคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ กลุ่มตวัอย่าง 7 คน ประเดน็ทีศ่กึษาเกี่ยว 

(1) คุณลกัษณะของผู้น าด้านการเป็นผู้น า (2) คุณลกัษณะของผูน้ าด้านคุณธรรมจรยิธรรม (3) 

คุณลกัษณะของผูน้ าดา้นความรูค้วามสามารถ (4) คุณลกัษณะของผู้น าดา้นการมสี่วนร่วม (5) 

คุณลกัษณะของผู้น าด้านบุคลิกภาพ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด เพื่อสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูน้ าและปัญหาคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่ง

ผูจ้ดัการ  
 

ผลการวิจยั  

 การวจิยัเรื่อง ศกึษาคุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการ กรณีศกึษาบรษิทับรหิาร

สนิทรพัยก์รงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัสรปุผลการวเิคราะหเ์ป็น 5 ดา้น ดงันี้ 

 (1)  คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านการเป็นผู้น า จากการศึกษาพบว่า 

ผู้น าต้องมคีวามกล้าในการตดัสนิใจ มทีกัษะในการเป็นผู้น าเพื่อให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเกดิความ

ไว้วางใจและพร้อมปฏิบตัิตาม ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจนโยบายขององค์กร มี

ทศันคติที่ด ีประพฤติตนเป็นตวัอย่างที่ดแีละมทีกัษะทางด้านการสื่อสารให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา

เขา้ใจ สรา้งแรงจงูใจใหก้ าลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 ปัญหาคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านการเป็นผู้น า จากการศกึษาพบว่า 

ผูน้ ายงัไม่กลา้ตดัสนิใจในเรื่องการปฏบิตังิาน เพราะองคค์วามรู้ของตนเองไม่เพยีงพอ และใช้

การสัง่การอย่างเดยีวใหผู้้ใต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติาม ไม่มกีารตดิตามงาน และวางตนเป็นใหญ่ 
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ไมร่บัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ผู้น าทีเ่ลื่อนต าแหน่งใหม่ยงัไม่รูห้น้าทีข่องตนเองยดึ

ตดิกบัการเป็นผูป้ฏบิตั ิ 

 (2)  คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านคุณธรรมจรยิธรรม ผลการศึกษา

พบว่า ผูน้ าตอ้งมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร มธีรรมาภบิาลหรอืมคีวามยุตธิรรมในหน้าที ่ไม่มี

การแบ่งฝ่ายต้องปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่ท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชารู้สกึเกิด

ความล าเอยีง เป็นคนกลางเพื่อใหทุ้กคนยอมรบันบัถอื และเคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั  

 ปัญหาคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านคุณธรรมจรยิธรรม จากการศกึษา

พบว่า ปัญหาเรือ่งผูน้ าทีเ่ลื่อนต าแหน่งขึน้โดยไมไ่ดต้ดัสนิเลอืกทีผ่ลงาน และยงัมผีูน้ าทีใ่ชค้ าพูด

ไม่สุภาพกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา มกีารจดัสรรงานที่ไม่เท่าเทยีมแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ท าใหง้านที่ผู้

ปฏบิตัทิ าไดไ้มด่เีท่าทีค่วร เพราะปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป 

 (3)  คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านความรู้ความสามารถ ผลการศกึษา

พบว่า ผู้น าต้องมคีวามรอบรู้ทุกด้านในเรื่องการปฏิบตัิงาน และต้องรู้จกัค้นคว้าหาความรู้

เพิม่เตมิ เป็นที่ปรกึษาและสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ และแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้เรว็ รบัฟังความคดิเหน็หรอืค าแนะน าของผูท้ี่เคยปฏบิตัมิาก่อน สามารถบรหิาร

คนและงานใหม้ปีระสทิธภิาพไปพรอ้มกนั 

 ปัญหาคุณลักษณะของผู้น าด้านความรู้ความสามารถในต าแหน่งผู้จดัการ จากผล

การศกึษาพบว่า ผูน้ าไม่มอีงค์ความรูทุ้กดา้นในต าแหน่งงาน ผูน้ ามทีกัษะในการบรหิารงานแต่

ยงัขาดทกัษะในการบรหิารจดัการคน เกดิการไมเ่ชื่อฟังของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ผูน้ าไม่สามารถชกั

จงูใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขาดประสบการณ์ในการท างาน  

 (4)  คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านการมสี่วนร่วม จากผลการศึกษา

พบว่า ผู้น าต้องรบัฟังความคดิเหน็และค าแนะน าของผู้ใต้บงัคบับญัชา รวมทัง้ผู้น าต้องเขา้ถึง

การปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา และลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อใหง้านส าเรจ็โดยเรว็ มกีารประชุม

ทมีเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ต้องมกีารให้ก าลงัใจผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อสรา้ง

ขวญัก าลงัใจ 

 ปัญหาคุณลกัษณะของผูน้ าดา้นการมสี่วนรว่มในต าแหน่งผูจ้ดัการ ส่วนใหญ่พบว่า ผูน้ า

ใชก้ารสัง่งานเพยีงอย่างเดยีว ไม่มกีารตดิตามงานผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างใกลช้ดิ ผูน้ าถอืว่าไม่

ตอ้งฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และช่วงอายุของผูน้ ากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่คีวามแตกต่างกนัท า
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ให้การปฏบิตัิงานที่ไม่ตรงกัน เกิดความขดัแย้ง ผู้น ามกีารสื่อสารไม่ชดัเจนท าให้การท างาน

ผดิพลาดงา่ย 

 (5)  คุณลกัษณะของผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการดา้นบุคลกิภาพ จากการศกึษาพบว่า ต้อง

มคีวามน่าเชื่อถอื มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจในการท าหน้าทีข่องตนเองใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย ต้อง

มคีวามละเอยีดรอบคอบ และมคีวามฉลาดทางดา้นอารมณ์รูจ้กัแยะแยะเรื่องงานกบัเรื่องส่วนตวั

ไมใ่ชอ้ารมณ์กบัการท างาน และผูน้ าตอ้งกลา้หาญในการตดัสนิใจเพื่อใหง้านนัน้ส าเรจ็ถูกตอ้ง 

 ปัญหาคุณลกัษณะของผูน้ าดา้นบุคลกิภาพในต าแหน่งผูจ้ดัการ จากผลการศกึษาพบว่า 

ผูน้ าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ มสีภาวะทางด้านอารมณ์ที่รุนแรง ท าให้มกีารใช้

ค าพดูหรอืวาจาทีไ่มเ่หมาะสมกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ไม่มคีวามประนีประนอมกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ใชค้ าพดูหรอืการสื่อสารไมเ่ป็น ไมม่คีวามละเอยีดรอบคอบในการปฏบิตังิาน ไมก่ลา้ตดัสนิใจ  

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จ ัดการ กรณีศึกษาบริษัทบริหาร

สินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สายภูมภิาค สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด

ทฤษฎไีดด้งัต่อไปนี้ 

 คุณลกัษณะของผูน้ าด้านการเป็นผู้น า จากผลการศกึษาพบว่า ผู้น าต้องมคีวามกลา้ใน

การตดัสนิใจ ต้องมทีกัษะในการเป็นผู้น า มวีสิยัทศัน์กว้างไกล เข้าใจนโยบายขององค์กร มี

ทศันคติที่ด ีประพฤติตนเป็นตวัอย่าง มทีกัษะทางด้านการสื่อสาร สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

อานนั ปันยารชน (2540,หน้า 37-39) ว่า ภาวะผูน้ าหากมใีนบุคคลใดแลว้ จะท าใหผู้อ้ื่นอยากท า

ตามโดยสมคัรใจ ไม่จ าเป็นต้องสัง่การ เพราะความเป็นผู้น าไม่ได้มาจากการแต่งตัง้ตนเอง แต่

ต้องเกิดจากคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเราเป็นผู้น า ดังนัน้คุณสมบัติของภาวะผู้น าที่ย ัง่ยืน ได้แก่ 

ความรูส้กึผดิชอบรู ้ควรไม่ควร คุณธรรมจรยิธรรม เป็นเครื่องควบคุมผูน้ า ความเป็นผูย้ดึมัน่ใน

หลกัการ มรีะบบการคดิและการบรหิารที่มวีสิยัทศัน์ และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ Michell 

and Larson.Jr ,(1987, p 435-436) อ้างถงึใน ชยัธวชั เนียมศริ ิ, (2561) ชีใ้หเ้หน็องคป์ระกอบ

ที่ส าคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาว่าผู้น าใดมีภาวะผู้น าหรือไม่ ได้แก่ (1) ผู้น าเป็น

กระบวนการ การใช้อิทธพิลเหนือผู้ตามเพื่อให้มพีฤตกิรรมการปฏบิตัิงานตามต้องการโดยมี

จุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่มภีาวะผู้น าโดยที่ไม่ได้มกีาร

กระท าใดๆ เป็นกระบวนการ (Process) ใหเ้กดิได ้(2)  ภาวะผูน้ านอกจากเป็นกระบวนการแลว้ 

ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา ซึ่ งโดยทัว่ไปก็ต้อง
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พจิารณาถงึระดบัความถูกต้องของอทิธพิลทีใ่ช้ดว้ยว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจ หรอืบบีบงัคบัให้

ท าตาม เพราะถ้าเป็นการเช่นนัน้ก็ไม่ถือว่าผู้น ามภีาวะผู้น า (3) ภาวะผู้น าจะถูกอ้างถึงเมื่อ

จุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรอืองค์การประสบความส าเรจ็ ดงันัน้หากผู้น าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่

ความส าเรจ็ดงักล่าวได้ ก็ย่อมหมายถงึว่าผู้น าไม่ได้แสดงภาวะผู้น าหรอืไม่มคีวามสามารถใน

การน านัน่เอง 

 คุณลกัษณะของผู้น าด้านคุณธรรมจรยิธรรม จากผลการศกึษาพบว่า ผู้น าต้องมคีวาม

ซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร มธีรรมาภิบาลหรอืมคีวามยุติธรรมในหน้าที่ ไม่มีการแบ่งฝ่ายต้อง

ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม ไมท่ าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารูส้กึเกดิความล าเอยีง เป็นคน

กลางเพื่อให้ทุกคนยอมรบันับถอื และเคารพให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนั สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

วศนิ อนิทสระ (2541: น.106,113) กล่าวตามหลกัจรยิศาสตรว์่า คุณธรรมจรยิธรรม คอื อุปนิสยั

อนัดีงามซึ่งสัง่สมอยู่ในอุปนิสยัได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็น

เวลานาน เพราะฉะนัน้คุณธรรมจรยิธรรมสมัพนัธ์กบัหน้าที่การงานอย่างมาก เพราะการท า

หน้าทีใ่หม้คีุณธรรมจรยิธรรมจนเป็นนิสยั ท าใหม้คีนยอมรบันับถอื หน้าทีก่ารงานเจรญิก้าวหน้า 

เกดิความส าเรจ็ในชวีติ 

 คุณลกัษณะของผูน้ าดา้นความรูค้วามสามารถ จากผลการศกึษาพบว่า ผูน้ าต้องมคีวาม

รอบรู้ทุกด้านในเรื่องการปฏบิตัิงาน และต้องรูจ้กัค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ เป็นที่ปรกึษาและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เรว็ รบัฟัง

ความคิดเห็นหรือค าแนะน าของผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อน สามารถบริหารคนและงานให้มี

ประสทิธภิาพไปพรอ้มกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2549 หน้า 63) ไดใ้ห้

ความหมายคุณลกัษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมากในเชงิพฤติกรรมที่ส่งผลให้

บุคคลปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรู ้

(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวขอ้งกนั สามารถวดัและ

สงัเกตเหน็ได ้อาจเกดิจากพรสวรรคห์รอืการเสรมิสรา้งขึน้โดยผ่านการปฏบิตังิาน การฝึกอบรม

และการพฒันา  

 คุณลกัษณะของผู้น าด้านการมสี่วนร่วม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้น าต้องรบัฟังความ

คิดเห็นและค าแนะน าของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทัง้ผู้น าต้องเข้าถึงการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อใหง้านส าเรจ็โดยเรว็ มกีารประชุมทมีเพื่อแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องมีการให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมัมา รธนิธย์ (2556 , หน้า 14) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่มี
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อิทธิพลในการจูงใจ และปฏิสมัพันธ์ให้ทุกคนในองค์การเข้าใจและมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ของ

องค์การ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  คุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการด้านบุคลกิภาพ จากการศกึษาพบว่า ต้องมี

ความน่าเชื่อถอื มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจในการท าหน้าทีข่องตนเองใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย ต้องมี

ความละเอยีดรอบคอบ และมคีวามฉลาดทางด้านอารมณ์รูจ้กัแยะแยะเรื่องงานกบัเรื่องส่วนตวั

ไม่ใช้อารมณ์กบัการท างาน และผู้น าต้องกล้าหาญในการตดัสนิใจเพื่อให้งานนัน้ส าเรจ็ถูกต้อง 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Bass & Stogdill (1990 , p14)  คุณลกัษณะทางบุคลกิภาพของผูน้ า

กบัการบรหิารยุคใหม่ เป็นลกัษณะพฤติกรรมที่แสดงออกเฉพาะทางที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

ลกัษณะทางบุคลกิภาพทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลอยู่จ านวนมาก

ทีส่ าคญัม ี4 ประการ (1) ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self- confidence) ผู้น าที่มคีวามเชื่อมัน่ใน

ตนเอง มกัจะตัง้เป้าหมายใหต้นเองและผูต้ามไวสู้งทีจ่ะปฏบิตัภิาระหน้าทีท่ียุ่่งยากใหลุ้ล่วงไปได้

และยนืกรานที่จะเผชญิกบัปัญหาและความพ่ายแพ้ (2) ความอดทนต่อความกดดนั (Stress 

tolerance) ผู้น าที่มคีวามอดทนต่อความกดดนัมกัจะท าการตดัสนิใจนิ่ง และมอบหมายทิศ

ทางการตดัสนิใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (3) ความมวีุฒภิาวะทางอารมณ์ 

(Emotional Maturity) ผูน้ าทีม่วีุฒภิาวะทางอารมณ์มกัจะตระหนักไดอ้ย่างแม่นย าถงึจุดแขง็และ

จุดอ่อนของตนเอง จงึมุ่งทีจ่ะพฒันาตนเองอยู่เสมอ ผู้น าเช่นนี้จะไม่ปฏเิสธขอ้บกพร่องของตน 

หรือจะเพ้อฝันเกี่ยวกับความส าเร็จ ดังนั ้นผู้น าที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จึงสามารถคง

สมัพนัธภาพทีเ่ป็นความรว่มมอืจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน และทีป่รกึษาไวไ้ด้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัเรื่อง ศึกษาคุณลกัษณะของผู้น าในต าแหน่งผู้จดัการ กรณีศึกษาบรษิัท

บรหิารสนิทรพัยก์รงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สายภมูภิาค ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. จากการศึกษาวจิยัพบว่า พนักงานในองค์กรระดบัปฏบิตัิงานยงัมคีวามขดัแย้งอยู่

มาก ผูน้ าหรอืผู้จดัการควรจดักจิกรรมเพื่อใหเ้กดิความสามคัคปีรองดอง ลดความขดัแยง้ เพื่อ

ส่งผลต่อคุณภาพในการท างานของพนกังาน  

 2. องคก์รควรใหค้วามส าคญัดา้นคุณธรรมจรยิธรรม เป็นหลกัในการคดัเลอืกผูจ้ดัการใน

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มองเรื่องระบบคุณธรรมความสามารถในการปฏบิตังิานมากกว่าระบบ

อุปถมัภ ์
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