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การศึกษาวิจยั เรือ่ ง คุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษาบริษทั
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
รูปแบบคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การ กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค 2) เพื่อศึกษาปั ญหาของคุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษาบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค ซึง่ มี
ทัง้ หมด 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้อานวยการฝ่ ายสายภูมภิ าค บริษัท
บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุ ง เทพพาณิช ย์ จ ากัด (มหาชน) มีท ัง้ หมด 7 ภาค ภาคละ 1 คน คือ
ภาคเหนือ ตอนบน ภาคเหนือ ตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ภาคใต้ตอนบน และ ภาคใต้ตอนล่าง โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเป้ าหมาย ผลการศึกษาวิจยั พบว่า (1)
ด้านคุณลักษณะของผูน้ าในด้านการเป็ นผูน้ า ต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ มีทกั ษะในการเป็ น
ผูน้ า และมีวสิ ยั ทัศน์ ส่วนปั ญหา ผูน้ าไม่กล้าตัดสินใจเพราะความรูไ้ ม่เพียงพอ ผูน้ าบริหารงาน
ใช้การสังการไม่
่
ตดิ ตามงาน และไม่ส่อื สารกับผู้ใต้บงั คับบัญชา (2) คุณลักษณะของผู้นาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผูน้ าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร มีธรรมาภิบาลและยุตธิ รรมใน
การปกครอง ไม่มกี ารแบ่งฝ่ าย เคารพให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ส่วนปั ญหา ผูน้ าได้รบั คัดเลือกโดย
ไม่ได้ตดั สินที่ผลงาน ใช้คาพูดที่ไม่สุภาพ และมีการจัดสรรงานที่ไม่เท่าเทียม (3) คุณลักษณะ
ของผู้นาด้า นความรู้ค วามสามารถ พบว่า ผู้นาต้อ งมีค วามรอบรู้ทุก ด้าน เป็ นที่ปรึกษาและ
ถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ส่ ว นปั ญ หา ผู้ น าไม่ ม ีค วามรู้ ทุ ก ด้ า นหรือ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอในตาแหน่งงาน ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการคน (4) คุณลักษณะ
ของผู้นาด้านการมีส่วนร่วม คุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านการมีส่วนร่วม ส่วน
ใหญ่ พ บว่า ผู้นาต้อ งรับฟั งความคิดเห็นและค าแนะนาของผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชา ต้อ งเข้าถึงการ
ปฏิบตั งิ านลงมือทาจริง มีการประชุมทีม และพูดสร้างขวัญกาลังใจ ส่วนปั ญหา ผู้นายังใช้การ
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สังงานไม่
่
มกี ารติดตาม ไม่รบั ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื (5) คุณลักษณะของผูน้ าด้านบุคลิกภาพ
พบว่า ผู้นาต้องมีความน่ าเชื่อถือ สื่อสารเป็ นให้ผู้อ่นื เข้าใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ ส่ว นปั ญหา ผู้นาไม่ส ามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้ สื่อสารกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่เข้าใจ ไม่มคี วามละเอียดรอบคอบ และไม่กล้าหาญในการแสดงออก ในการ
ตอบคาถามเมือ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเจอปั ญหาในงานนัน้ ๆได้
คาสาคัญ : (1) ผูน้ า (2) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (3) คุณลักษณะของผูน้ า
บทนา
ในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว การทางานในองค์กร
ต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทางานด้วยภาวะแรงกดดัน ซึ่งจาเป็ นต้องมีการปรับตัวพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันที่เ กิดขึ้นในองค์กรปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่ อ การอยู่รอดของ
องค์ ก ร ถ้ า องค์ ก รใดที่ ส ามารถยืน หยัด อยู่ ไ ด้ องค์ ก รนั ้น จะต้ อ งมีผู้ บ ริห ารที่ ม ีค วามรู้
ความสามารถ เพื่อจะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ทาให้ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์ กรจาเป็ นต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ทัง้ ในระดับ
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อเป้ าหมายของ
องค์กร ทีจ่ ะนาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาในมิตติ ่างๆ รวมถึงการข้ามพ้นวิกฤติท่ี
องค์กรได้รบั (Andriopoulos and Lowe 2000 ; Tushman and O,Reilly 1997 อ้างถึงใน กัลย
ภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา, 2554)
ปั ญ หาการด าเนิ น งานในองค์ก รหรือ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ส ะท้อ นให้เ ห็น ผลจากการ
ดาเนินงานขององค์กรทีว่ างไว้ ชี้ให้เห็นว่าหลายองค์กรจาเป็ นต้องมีการปรับปรุงและรีบพัฒนา
ศักยภาพในตัวบุคลากร รวมถึงปั ญหาอื่นๆทีต่ ามมา การประสบปั ญหาต่างๆในองค์กร นามาสู่
การตัดสินใจในการเลือกความเหมาะสมและคุณลักษณะของผู้นาที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาใน
องค์กร ซึง่ เกีย่ วข้องกับการมีศกั ยภาพของผูบ้ ริหารหรือผูน้ าในองค์กร จาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
เป็ นลาดับต้นๆ โดยเฉพาะการพิจารณาในการเลือกผู้นาในองค์กร ทีม่ คี ุณลักษณะของการเป็ น
ผู้นาที่ดี อันจะนาไปสู่การนาศักยภาพตามคุณลักษณะของผู้นาดังกล่าวมาใช้ในการนาองค์กร
และผู้ใต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้ าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทวี
สันต์ วิชยั วงษ์ และคณะ , 2564)
เพราะฉะนัน้ คุณลักษณะของผูน้ าในองค์กรต่างๆจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จและในองค์กรต้องมีการคัดเลือกผูน้ าทีเ่ หมาะสมนัน่ เอง คุณลักษณะของ
ผู้น า หมายถึง ลัก ษณะเฉพาะที่ม ีอ ยู่ใ นตัว บุ ค คลที่เ ป็ น ผู้น า ซึ่ง เป็ น คุ ณ สมบัติท่ีแ สดงถึง
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ความรูส้ กึ นึกคิดหรือลักษณะการแสดงออกของผูน้ า ทีท่ าให้ผนู้ ามีความสามารถในการนา ชักจูง
หรือโน้มน้าวให้ผรู้ ่วมงานปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
คุณลักษณะทางด้านความรูค้ วามสามารถ การทีบ่ ุคคลจะเป็ นผูน้ าจึงควรมีคุณลักษณะทีพ่ เิ ศษที่
แตกต่างและเหนือกว่าบุคคลอื่น คุณลักษณะเฉพาะประจาตัวของผูน้ านัน้ อาจติดตัวมาตัง้ แต่เกิด
หรือ สร้างและพัฒนาขึ้นมาในภายหลังก็ได้ โดยได้จากการเรียนรู้ ฝึ กฝน ประสบการณ์ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เช่น บุคลิกภาพ อุปนิสยั สติปัญญา ความสามารถในการบริหารและการ
เป็ นผูน้ า วุฒภิ าวะทางด้านอารมณ์ ความรับผิดชอบ ความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ รับผิดชอบ
มีความยุติธรรมและการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดา
วัฒน์ ,หน้า 39)
จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้นา มีอิทธิพลในการชักนา การโน้ มน้ าว การจูงใจ การ
สร้างความเชื่อมัน่ การสร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคคลปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมจนบรรลุวตั ถุประสงค์ท่วี างไว้ โดยดูได้จากประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน เป็ น
ความสามารถของบุค คลในการใช้อิทธิพล สามารถจูงใจให้บุค คลหรือกลุ่ มปฏิบตั ิต ามความ
คิดเห็นและความต้องการของตนเองด้วยความเต็มใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
และบรรลุเป้ าหมายขององค์กรตามทีก่ าหนดไว้
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงสนใจนามาศึกษากับ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) (BAM) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามแผนฟื้ นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์ใ นการจัดตัง้ เพื่อบริหาร
จัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (NPL , NPA) ของสถาบันการเงินอื่น เป็ นตัวแทนเรียกเก็บ และ
ชาระหนี้ต ามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2544 (บริษัทบริห ารสินทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน), 2560) โดยในปั จจุบนั มีพนักงานรุ่นใหม่เป็ นจานวนมากใน
องค์กร อีกทัง้ เป็ นช่วงที่มกี ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานในองค์กร จากรัฐวิสาหกิจ เป็ น
บริษทั มหาชน ซึง่ อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทาให้บุคลากรในองค์กรต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบโครงสร้างและการทางาน ดังนัน้ เองคุณลักษณะ
ของผูน้ าในตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การของ BAM จึงมีความสาคัญอย่างสูงเพื่อสร้างความสาเร็จใน
องค์กร
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วัตถุประสงค์ของการการวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การ กรณีศกึ ษาบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค
2. เพื่อศึกษาปั ญหาของคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษาบริษทั
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค
ขอบเขตของการวิ จยั
1. การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษาคุณ ลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษา
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค ทัง้ หมด 5 ด้าน
2. ศึก ษากลุ่ ม เป้ า หมาย คือ ผู้อ านวยการฝ่ ายสายภูม ิภาค บริษัทบริห ารสินทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ มีกลุ่มประชากรประจาตาแหน่ งผูอ้ านวยการสายภูมภิ าค 7
ภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
กลาง ภาคใต้ตอนบน และ ภาคใต้ตอนล่าง มีทงั ้ หมด 7 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 7 คน
3. ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Deep
Interview) กับผู้อ านวยการฝ่ ายสายภูมภิ าค บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ทัง้ หมด 7 คน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงคุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ ทัง้ 5 ด้าน และทราบถึงปั ญหา
ของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การ ทัง้ 5 ด้าน กรณีศึกษาบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค
2. ข้อมูลในการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริหารในการคัดเลือกพนักงาน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรมากยิง่ ขึน้
การทบทวนวรรณกรรม
Yukl, G. (2001 : p.8) เสนอแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มปี ระสิทธิผล ว่า
คุณลักษณะเฉพาะของผูน้ าทีม่ คี วามสัมพันธ์ภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผลหรือการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ซึง่ พบในผูบ้ ริหารในองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
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(1) มีระดับพลังงานสูงมีความอดทนอดกลัน้ สูงต่อความเครียดจากปั ญหาต่างๆ มีพละกาลัง
กายกาลังใจและมีความสามารถในการปรับอารมณ์ให้คนื สู่สภาพเดิมได้ (2) มีความมันใจใน
่
ตนเอง รวมถึงมีการเห็นคุณค่าในตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง (3)
มีความเชื่ออานาจในตนเอง เชื่อว่าเหตุการณ์หรือความสาเร็จต่างๆ เกิดจากการกระทาของ
ตัวเอง ไม่ใช่เป็ นเพราะฟลุ๊คหรือเป็ นเพราะโชคหรือเพราะอานาจภายนอกทีค่ วบคุมไม่ได้ (4) มี
วุฒภิ าวะทางอารมณ์และมีความมันคงทางอารมณ์
่
รวมถึงมีการรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง
ทัง้ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง มุง่ มันในการพั
่
ฒนาตนเองมากกว่าการปกป้ องตนเอง ไม่เป็ นพวก
หลงตัวเอง (5) มีความซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมทีย่ ดึ มันกั
่ บค่านิยมร่วมหรือบรรทัดฐานทีถ่ ูกกาหนด
ขึน้ โดยองค์การ และเป็ นบุคคลทีซ่ ่อื ตรงมีจริยธรรมมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ไม่หลอกลวง
(6) มีแ รงจูง ใจใฝ่ อ านาจทางสัง คม มุ่ง อ านาจแต่ ม ีวุ ฒ ิภ าวะทางอารมณ์ แ ละใช้อ านาจเพื่อ
ประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคม ไม่ใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อความยิง่ ใหญ่
ของตนเองไม่โอ้อวดตนเอง ไม่แก้ตวั เมื่อทาผิดพลาด มีมุมมองหรือวิสยั ทัศน์กว้างไกล ยินดีรบั
ฟั งคาแนะนาจากบุคคลอื่นที่มคี วามเชี่ยวชาญกว่าด้วยความเต็มใจ มุ่งใช้อานาจไปเพื่อสร้าง
ความสาเร็จให้แก่องค์กร (7) มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ปานกลางหรือมุ่งความสาเร็จสูงในระดับปาน
กลาง ซึง่ รวมถึงทัศนคติและความต้องการ ซึ่งประกอบด้วยความต้องการในความสาเร็จ ความ
ปรารถนาที่จะเป็ นเลิศ มีแรงขับที่ต้องการทาให้เกิดความสาเร็จ มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
และความใส่ใจต่อวัตถุประสงค์ของงาน และเสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2544 : น.51) กล่าวถึง
ทฤษฎีภาวะผู้นาของวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดที่ทาในกลุ่ม
ผูน้ า (Haevard Studies of Group Leadership) ในปี ค.ศ. 1947 โดยทาการศึกษาพฤติกรรม
ผูน้ าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารสังคมสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตโดยตรง
จากพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มผูน้ าในห้องปฏิบตั กิ าร ผลการศึกษาได้ผนู้ า 2 แบบ คือ แบบ
มุ่งงานกับแบบมุ่งคน (1) ผูน้ าแบบมุ่งงาน (Task Leader) จะสนใจในการให้กลุ่มปฏิบตั งิ าน (2)
ผูน้ าแบบมุ่งสังคม (Social Leader) จะพยายามรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่ม
พยายามให้สมาชิกของกลุ่มเห็นว่าแต่ละคนก็มคี วามสาคัญ ผูน้ าทัง้ สองแบบนี้มคี วามจาเป็ นต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน แต่มคี นไม่มากนักทีจ่ ะมีภาวะผูน้ าทัง้ สองแบบได้
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช ,(2552: น.88) ได้กล่าวถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ
บรรษัทภิบาล ผู้นาในยุคปั จจุบนั จะต้องมีการบริหารอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรม ตามหลัก
ของธรรมาภิบาลซึง่ เป็ นหลักในการบริหารรัฐกิจ หรือหน่ วยงานราชการ และหลักบรรษัทภิบาล
เป็ นหลักในการบริหารงานในภาคเอกชน หลักการบรรษัทภิบาลเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับและนิยมแพร่หลายมาก หลักการนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทสาคัญอย่าง
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ยิง่ ในการกากับดูแลองค์กรให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคคลภายในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นการบริหารงานทีเ่ ป็ น
ธรรมมีความโปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลได้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ การพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ
วิเชียร วิทยอุดม, (2553 : น.68) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาด้านความรู้
ความสามารถว่า ความสามารถในการเรียนรู้ เป็ นความสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และ
สามารถนามาปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและมีการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาในแต่ละองค์กรจึงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงสิง่ ใหม่ๆ
และการสร้างรูปแบบใหม่ของตนเอง ผู้นาต้อ งมีค วามยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด มีการเปลีย่ นแปลงความเชื่อสมมติฐาน และขัดเกลารูปแบบด้านจิตใจของพวกเข้าให้ดี
ขึ้น หนึ่งในขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่สาคัญ ที่สุ ดสาหรับผู้นาที่ประสบความสาเร็จใน
สถานการณ์ทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงคือความสามารถในการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และนามาปรับ
ใช้ในการเปลีย่ นแปลง
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ , (2544 : น.42) กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้นาว่า ผู้นาเป็ นบุคคล
สาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า กลุ่มทางานใดถ้าขาดผูน้ าแล้วกิจกรรมกลุ่ม
จะชะงักไปชัวคราว
่
ด้วยเหตุน้ีผนู้ าจึงมีความสาคัญเปรียบเทียบได้กบั หัวใจกลุ่ม ซึง่ นักจิตวิทยา
สังคมได้ให้ความสนใจศึกษาวิจยั เรื่องผูน้ าตัง้ แต่อดีตต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผล
หมายถึง บุ ค คลหนึ่ ง ที่ช่ ว ยท าให้ส มาชิก ของกลุ่ ม บรรรลุ ผ ลผลิต ที่เ พิ่ม ขึ้น ซึ่ง ประกอบด้ว ย
คุณภาพที่สูงขึน้ และความพึงพอใจของลูกค้า ดังคากล่าวของ Dubrin Andrew J. (2007:
p.100)
Dubrin Andrew J.(2001 : p121) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาด้าน
บุคลิกภาพของผู้นาที่ประสบความสาเร็จว่าประกอบด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัวไปและ
่
บุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัวไปของผู
่
้นาที่ประสบ
ความสาเร็จ ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมันในตนเองอย่
่
างแท้จริงและเหมาะสม (2) มีความ
ไว้วางใจได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บุคคลอื่นได้ มีความซื่อสัตย์มนคง
ั ่ (3) มีลกั ษณะเด่นหรือ
มีค วามโดดเด่ นแตกต่ า งจากบุค คลอื่น ๆ (4) มีล ักษณะแสดงตัว ชอบเข้า สังคมและเข้า ร่ว ม
กิจกรรมต่ า งๆ (5) มีก ารแสดงออกอย่างเหมาะสมทัง้ ในการแสดงความรู้ส ึก ความคิด เห็น
ทัศนคติและมีการแสดงออกอย่างมันใจ
่
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษาบริษทั
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค โดยใช้ระเบียบการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้
ศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าในต าแหน่ ง ผู้จ ดั การ กรณีศึกษาบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบตาม
ความสะดวก (Convenient Singling) ของระดับผู้บริหารในแต่ละสายภูมภิ าคทัง้ 7 ภาค โดย
พิจารณาตามในกลุ่มสายงานฝ่ ายเดียวกัน และมีคุณสมบัตมิ สี ่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
ตาแหน่งผูจ้ ดั การในสายงานของตนเอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ คุณลักษณะของผูน้ า
และปั ญหาคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การ กลุ่มตัวอย่าง 7 คน ประเด็นทีศ่ กึ ษาเกี่ยว
(1) คุณลักษณะของผู้นาด้านการเป็ นผู้นา (2) คุณลักษณะของผูน้ าด้านคุณธรรมจริยธรรม (3)
คุณลักษณะของผูน้ าด้านความรูค้ วามสามารถ (4) คุณลักษณะของผู้นาด้านการมีส่วนร่วม (5)
คุ ณ ลัก ษณะของผู้น าด้านบุค ลิก ภาพ เครื่อ งมือ ในการเก็บ ข้อ มูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิ ด เพื่อสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูน้ าและปั ญหาคุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ กรณีศกึ ษาบริษทั บริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิเคราะห์เป็ น 5 ด้าน ดังนี้
(1) คุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านการเป็ นผู้นา จากการศึกษาพบว่า
ผู้นาต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ มีทกั ษะในการเป็ นผู้นาเพื่อให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาเกิดความ
ไว้ว างใจและพร้อ มปฏิบตั ิต าม ผู้น าต้อ งมีว ิส ัยทัศ น์ กว้างไกล เข้า ใจนโยบายขององค์ก ร มี
ทัศนคติท่ดี ี ประพฤติต นเป็ นตัวอย่างที่ดแี ละมีทกั ษะทางด้านการสื่อสารให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา
เข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้กาลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปั ญหาคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านการเป็ นผู้นา จากการศึกษาพบว่า
ผูน้ ายังไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องการปฏิบตั งิ าน เพราะองค์ความรู้ของตนเองไม่เพียงพอ และใช้
การสังการอย่
่
างเดียวให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ าม ไม่มกี ารติดตามงาน และวางตนเป็ นใหญ่
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ไม่รบั ฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผู้นาทีเ่ ลื่อนตาแหน่ งใหม่ยงั ไม่รหู้ น้าทีข่ องตนเองยึด
ติดกับการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
(2) คุ ณ ลัก ษณะของผู้นาในต าแหน่ งผู้จดั การด้านคุ ณธรรมจริยธรรม ผลการศึกษา
พบว่า ผูน้ าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร มีธรรมาภิบาลหรือมีความยุตธิ รรมในหน้าที่ ไม่ม ี
การแบ่งฝ่ ายต้องปกครองผู้ใต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่ทาให้ผู้ใต้บงั คับบัญชารู้สกึ เกิด
ความลาเอียง เป็ นคนกลางเพื่อให้ทุกคนยอมรับนับถือ และเคารพให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
ปั ญหาคุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการศึกษา
พบว่า ปั ญหาเรือ่ งผูน้ าทีเ่ ลื่อนตาแหน่งขึน้ โดยไม่ได้ตดั สินเลือกทีผ่ ลงาน และยังมีผนู้ าทีใ่ ช้คาพูด
ไม่สุภาพกับผู้ใต้บงั คับบัญชา มีการจัดสรรงานที่ไม่เท่าเทียมแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา ทาให้งานที่ผู้
ปฏิบตั ทิ าได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร เพราะปริมาณงานทีม่ ากเกินไป
(3) คุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านความรู้ความสามารถ ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้น าต้อ งมีค วามรอบรู้ทุ ก ด้านในเรื่อ งการปฏิบตั ิงาน และต้อ งรู้จ กั ค้นคว้า หาความรู้
เพิม่ เติม เป็ นที่ปรึกษาและสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชาได้ และแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้เร็ว รับฟั งความคิดเห็น หรือคาแนะนาของผูท้ ่เี คยปฏิบตั มิ าก่อน สามารถบริหาร
คนและงานให้มปี ระสิทธิภาพไปพร้อมกัน
ปั ญ หาคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าด้า นความรู้ค วามสามารถในต าแหน่ ง ผู้จ ดั การ จากผล
การศึกษาพบว่า ผูน้ าไม่มอี งค์ความรูท้ ุกด้านในตาแหน่ งงาน ผูน้ ามีทกั ษะในการบริหารงานแต่
ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการคน เกิดการไม่เชื่อฟั งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูน้ าไม่สามารถชัก
จูงให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ขาดประสบการณ์ในการทางาน
(4) คุ ณ ลักษณะของผู้นาในต าแหน่ งผู้จดั การด้านการมีส่ วนร่ว ม จากผลการศึกษา
พบว่า ผู้นาต้องรับฟั งความคิดเห็นและคาแนะนาของผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ผู้นาต้องเข้าถึง
การปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และลงมือปฏิบตั จิ ริงเพื่อให้งานสาเร็จโดยเร็ว มีการประชุม
ทีมเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องมีการให้กาลังใจผู้ใต้บงั คับบัญชาเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจ
ปั ญหาคุณลักษณะของผูน้ าด้านการมีส่วนร่วมในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ ส่วนใหญ่พบว่า ผูน้ า
ใช้การสังงานเพี
่
ยงอย่างเดียว ไม่มกี ารติดตามงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ชดิ ผูน้ าถือว่าไม่
ต้องฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และช่วงอายุของผูน้ ากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ คี วามแตกต่างกัน ทา
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ให้การปฏิบตั ิงานที่ไม่ต รงกัน เกิดความขัดแย้ง ผู้นามีการสื่อสารไม่ชดั เจนทาให้การทางาน
ผิดพลาดง่าย
(5) คุณลักษณะของผูน้ าในตาแหน่ งผูจ้ ดั การด้านบุคลิกภาพ จากการศึกษาพบว่า ต้อง
มีความน่าเชื่อถือ มีความมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจในการทาหน้าทีข่ องตนเองให้สาเร็จตามเป้ าหมาย ต้อง
มีความละเอียดรอบคอบ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ รจู้ กั แยะแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช้อารมณ์กบั การทางาน และผูน้ าต้องกล้าหาญในการตัดสินใจเพื่อให้งานนัน้ สาเร็จถูกต้อง
ปั ญหาคุณลักษณะของผูน้ าด้านบุคลิกภาพในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ จากผลการศึกษาพบว่า
ผูน้ าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ มีสภาวะทางด้านอารมณ์ท่รี ุนแรง ทาให้มกี ารใช้
คาพูดหรือวาจาทีไ่ ม่เหมาะสมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่มคี วามประนีประนอมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ใช้คาพูดหรือการสื่อสารไม่เป็ น ไม่มคี วามละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน ไม่กล้าตัดสินใจ
การอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าในต าแหน่ ง ผู้จ ัด การ กรณี ศึก ษาบริษัท บริห าร
สินทรัพ ย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด
ทฤษฎีได้ดงั ต่อไปนี้
คุณลักษณะของผูน้ าด้านการเป็ นผู้นา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้นาต้องมีความกล้าใน
การตัดสินใจ ต้องมีทกั ษะในการเป็ นผู้นา มีวสิ ยั ทัศน์ กว้างไกล เข้าใจนโยบายขององค์กร มี
ทัศนคติท่ดี ี ประพฤติตนเป็ นตัวอย่าง มีทกั ษะทางด้านการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ
อานัน ปั นยารชน (2540,หน้า 37-39) ว่า ภาวะผูน้ าหากมีในบุคคลใดแล้ว จะทาให้ผอู้ ่นื อยากทา
ตามโดยสมัครใจ ไม่จาเป็ นต้องสังการ
่
เพราะความเป็ นผู้นาไม่ได้มาจากการแต่งตัง้ ตนเอง แต่
ต้อ งเกิด จากคนอื่น ที่เ ขารู้ส ึก ว่ า เราเป็ น ผู้น า ดัง นัน้ คุ ณ สมบัติข องภาวะผู้น าที่ย งยื
ั ่ น ได้แ ก่
ความรูส้ กึ ผิดชอบรู้ ควรไม่ควร คุณธรรมจริยธรรม เป็ นเครื่องควบคุมผูน้ า ความเป็ นผูย้ ดึ มันใน
่
หลักการ มีระบบการคิดและการบริหารที่มวี สิ ยั ทัศน์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Michell
and Larson.Jr ,(1987, p 435-436) อ้างถึงใน ชัยธวัช เนียมศิร ิ , (2561) ชีใ้ ห้เห็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 3 ประการ ในการพิจ ารณาว่ า ผู้ น าใดมีภ าวะผู้ น าหรือ ไม่ ได้ แ ก่ (1) ผู้ น าเป็ น
กระบวนการ การใช้อิทธิพลเหนือผู้ตามเพื่อให้มพี ฤติกรรมการปฏิบตั ิ งานตามต้องการโดยมี
จุดมุ่งหมายขององค์ก ารเป็ นเป้ าหมาย ไม่ใ ช่ เ รื่อ งของบุค คลที่มภี าวะผู้นาโดยที่ไม่ได้มกี าร
กระทาใดๆ เป็ นกระบวนการ (Process) ให้เกิดได้ (2) ภาวะผูน้ านอกจากเป็ นกระบวนการแล้ว
ภาวะผู้น าจะเกิด ขึ้น ได้ก็ต่ อ เมื่อ ผู้ต ามยอมให้ผู้น าใช้อิท ธิพ ลต่ อ ตัว เขา ซึ่ ง โดยทัว่ ไปก็ต้อ ง
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พิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลทีใ่ ช้ดว้ ยว่าไม่ใช่เป็ นการใช้อานาจ หรือบีบบังคับให้
ทาตาม เพราะถ้าเป็ นการเช่นนัน้ ก็ไม่ถือ ว่าผู้นามีภาวะผู้นา (3) ภาวะผู้นาจะถู กอ้างถึงเมื่อ
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรือองค์การประสบความสาเร็จ ดังนัน้ หากผู้นาไม่ สามารถนากลุ่มไปสู่
ความสาเร็จดังกล่าวได้ ก็ย่อมหมายถึงว่าผู้นาไม่ได้แสดงภาวะผู้นาหรือไม่มคี วามสามารถใน
การนานันเอง
่
คุณลักษณะของผู้นาด้านคุณธรรมจริยธรรม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้นาต้องมีความ
ซื่อ สัต ย์สุ จริต ต่ อ องค์ก ร มีธ รรมาภิบาลหรือ มีค วามยุติธ รรมในหน้ าที่ ไม่ม ี การแบ่งฝ่ ายต้อ ง
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่ทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารูส้ กึ เกิดความลาเอียง เป็ นคน
กลางเพื่อให้ทุกคนยอมรับนับถือ และเคารพให้เกียรติซ่งึ กันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ
วศิน อินทสระ (2541: น.106,113) กล่าวตามหลักจริยศาสตร์ว่า คุณธรรมจริยธรรม คือ อุปนิสยั
อันดีงามซึ่งสังสมอยู
่
่ใ นอุ ปนิส ยั ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่ อกันมาเป็ น
เวลานาน เพราะฉะนัน้ คุ ณธรรมจริยธรรมสัมพันธ์กบั หน้ าที่การงานอย่างมาก เพราะการทา
หน้าทีใ่ ห้มคี ุณธรรมจริยธรรมจนเป็ นนิสยั ทาให้มคี นยอมรับนับถือ หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า
เกิดความสาเร็จในชีวติ
คุณลักษณะของผูน้ าด้านความรูค้ วามสามารถ จากผลการศึกษาพบว่า ผูน้ าต้องมีความ
รอบรู้ทุกด้านในเรื่องการปฏิบตั ิงาน และต้องรูจ้ กั ค้นคว้าหาความรู้เพิม่ เติม เป็ นที่ปรึกษาและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชาได้ และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้เร็ว รับฟั ง
ความคิด เห็น หรือ ค าแนะน าของผู้ ท่ีเ คยปฏิบ ัติ ม าก่ อ น สามารถบริห ารคนและงานให้ ม ี
ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ ์ไทย สุรกิจบวร (2549 หน้า 63) ได้ให้
ความหมายคุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมากในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลให้
บุคคลปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวัดและ
สังเกตเห็นได้ อาจเกิดจากพรสวรรค์หรือการเสริมสร้างขึน้ โดยผ่านการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม
และการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้นาด้านการมีส่วนร่วม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้นาต้องรับฟั งความ
คิด เห็น และค าแนะน าของผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา รวมทัง้ ผู้ น าต้ อ งเข้า ถึ ง การปฏิบ ัติ ง านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และลงมือปฏิบตั จิ ริงเพื่อให้งานสาเร็จโดยเร็ว มีการประชุมทีมเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิด เห็น ซึ่ง กัน และกัน ต้ อ งมีก ารให้ก าลัง ใจผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาเพื่อ สร้า งขวัญ ก าลัง ใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สัมมา รธนิธย์ (2556 , หน้ า 14) ภาวะผู้นาเป็ นกระบวนการที่ม ี
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อิทธิพ ลในการจูงใจ และปฏิส มั พันธ์ใ ห้ทุกคนในองค์การเข้าใจและมุ่ง มั น่ ในอุ ดมการณ์ ของ
องค์ก าร เพื่อ ให้อ งค์ก ารสามารถด าเนิ น กิจ กรรมได้บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
คุณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การด้านบุคลิกภาพ จากการศึกษาพบว่า ต้องมี
ความน่าเชื่อถือ มีความมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจในการทาหน้าทีข่ องตนเองให้สาเร็จ ตามเป้ าหมาย ต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ และมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ รจู้ กั แยะแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช้อารมณ์กบั การทางาน และผู้นาต้องกล้าหาญในการตัดสินใจเพื่อให้งานนัน้ สาเร็จถูกต้อง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Stogdill (1990 , p14) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผูน้ า
กับการบริห ารยุค ใหม่ เป็ นลัก ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกเฉพาะทางที่ไม่ค่ อ ยเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางบุคลิกภาพทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผลอยู่จานวนมาก
ทีส่ าคัญมี 4 ประการ (1) ความเชื่อมันในตนเอง
่
(Self- confidence) ผู้นาที่มคี วามเชื่อมันใน
่
ตนเอง มักจะตัง้ เป้ าหมายให้ตนเองและผูต้ ามไว้สูงทีจ่ ะปฏิบตั ภิ าระหน้าทีท่ ย่ี ุ่งยากให้ลุล่วงไปได้
และยืนกรานที่จะเผชิญ กับปั ญ หาและความพ่ายแพ้ (2) ความอดทนต่ อความกดดัน (Stress
tolerance) ผู้นาที่มคี วามอดทนต่อความกดดันมักจะทาการตัดสิน ใจนิ่ง และมอบหมายทิศ
ทางการตัดสินใจให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาในสถานการณ์ท่ยี ุ่งยาก (3) ความมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
(Emotional Maturity) ผูน้ าทีม่ วี ุฒภิ าวะทางอารมณ์มกั จะตระหนักได้อย่างแม่นยาถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเอง จึงมุ่งทีจ่ ะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้นาเช่นนี้จะไม่ป ฏิเสธข้อบกพร่องของตน
หรือ จะเพ้ อ ฝั น เกี่ ย วกับ ความส าเร็จ ดัง นั ้น ผู้ น าที่ม ีวุ ฒ ิภ าวะทางอารมณ์ จ ึง สามารถคง
สัมพันธภาพทีเ่ ป็ นความร่วมมือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อน และทีป่ รึกษาไว้ได้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อง ศึก ษาคุ ณลักษณะของผู้นาในตาแหน่ งผู้จดั การ กรณีศึกษาบริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สายภูมภิ าค ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากการศึกษาวิจยั พบว่า พนักงานในองค์กรระดับปฏิบตั ิงานยังมีความขัดแย้งอยู่
มาก ผูน้ าหรือผู้จดั การควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ลดความขัดแย้ง เพื่อ
ส่งผลต่อคุณภาพในการทางานของพนักงาน
2. องค์กรควรให้ความสาคัญด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็ นหลักในการคัดเลือกผูจ้ ดั การใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มองเรื่องระบบคุณธรรมความสามารถในการปฏิบตั งิ านมากกว่าระบบ
อุปถัมภ์
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