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ภาวะผู้นาํของกลุ่มผู้ประกอบการรุน่ใหมห่อการค้าภาคใต้ ประเทศไทย 

Leadership of Young Entrepreneurs Chamber of Commerce in the South of Thailand 

ไตรวิทย์ ช่วยนุ้ย* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธิ ์***  

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระเรื่องภาวะผู้ นําของกลุ่ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้  ประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นํากับความสําเร็จของผู้ประกอบการของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ จํานวน 285 ราย โดยศึกษาและ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระดับภาวะผู้นํา และระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของ รัตติกรณ์  

จงวิศาล (2553) ซึ่งพัฒนาแบบวัดความสําเร็จในการประกอบธุรกจิ จากแนวคิดของ ฟรายส์ และคณะ (1998)  

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย 25 – 35 ป ีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เป็นทายาท (ได้รับสืบทอดกิจการ)  ดําเนินกิจการประเภทการบริการ เป็นธุรกิจขนาดย่อม จดทะเบียนเป็น

บริษัทจํากัด กจิการดําเนินการมาแล้วมากกว่า 20 ปี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยส่วนมากเป็นทายาทที่สืบทอดกิจการมี

ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจของตนเองต่ํากว่า 5ป ี

 จากการศึกษาในด้านภาวะผู้ นํา พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ มีภาวะผู้ นําทั้ง 6 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด เพียงองค์ประกอบเดียวคือ องค์ประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ ส่วน

องค์ประกอบอื่นอยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา องค์ประกอบที่ 2 

การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์องค์ประกอบที่ 5 การ

เสริมสร้างจิตสํานึกต่อสังคม และ องค์ประกอบที่ 6 การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ 

 เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหมห่อการค้าภาคใต้ มีระดับความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยในองค์ประกอบที่ 2 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 4 การได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์  และ องค์ประกอบที่ 1 สภาพความเป็นไปทางการเงิน 

 

ABSTACTS 

Independent research Leadership of new generation entrepreneurs in the Southern Chamber of Commerce 

The purpose is to study the leadership of the new entrepreneurs, the Southern Chamber of Commerce, and to 
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understand the relationship between leadership and the success of the entrepreneurs of the new generation of 

Southern Chamber of Commerce. Study and collect data with 0.840 confidence interval consisting of the general 

data section of the respondents. Leadership level of Thai entrepreneurs 6 factors and level of success in Rattikorn 

Jongvisan's (2010) business model developed a measure of success in conducting business based on the concept of 

fringe and faculty (1998 cited. In Static and Probation, 2003: 11-14) 

The study indicated that Most of the 285 young entrepreneurs in the Southern Chamber of Commerce are 

male, aged between 25-35 years old.  Single status Graduated from undergraduate level.  Is a small business 

Registered as a limited company He has been in business for more than 20 years and has been working in his own 

business for less than 5 years. 

Based on leadership studies. The new Southern Chamber of Commerce Leadership at all six levels is at the 

highest level.  Only one element is Element 3 Other elements are at a high level.  Element 1 motivates the 

subordinate. Element 2: Attention and good wishes to others Element 4: Strategic Thinking 5: Social Empowerment 

and Element 6 Openness, Acceptance 

When comparing the components, it was found that the new generation operators of the Southern Chamber 

of Commerce Have success in business.  Is high on all sides By the second component, the customer needs. The 

highest average was found, followed by the fourth component. Element 3, promotion of innovation and creativity, 

and element 1 financial condition 

บทนํา 

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันธุรกิจครอบครัวมีความสําคัญอย่างมากโดยธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนคิดเป็น 70-90 %

ของจีดีพีโลก ซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวไม่ได้จบลงแค่การบริหารของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่อยู่ที่

การถ่ายโอนอํานาจจากรุ่นสู่รุ่น (ไทยโพสต์ , 2559 ออนไลน์) ในประเทศไทย กิจการกว่าร้อยละ 70 เป็นธุรกิจครอบครัว 

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่าร้อยละ 65  

เป็นธุรกิจครอบครัว หรือควบคุมบริหารโดยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวหรือในตระกูล ธุรกิจครอบครัวสําคัญอย่างมากใน

ระบบเศรษฐกิจ การบริหารงานจากรุ่นสู่รุ่น หรือการสืบทอดธุรกิจ มีความท้าทายอย่างมาก ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก

ช่องว่างระหว่างวัย ความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจของคนรุ่นเก่าต่อคนรุ่นใหม่ ปัญหาการสื่อสารพูดคุยกันอย่างชัดเจนระหว่าง

คนรุ่นเก่าและใหม่ (เส้นทางเศรษฐี, 2559 ออนไลน์) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาจมีแนวทางในแบบของตนเอง มีความรู้ใน

ด้านต่างๆมากกว่าคนรุ่นก่อนแต่ในธุรกิจความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนําพาธุรกิจไปสู่ความสําเร็จได ้ 

องค์ประกอบที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้นั้นพบว่า ปัจจัยด้านเคร่ืองมือในการจัดการกระบวนการ

ทํางาน การวางแผนเชงิกลยุทธ์และ การบรหิารจัดการอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้องคก์รประสบความสําเร็จ แต่ปัจจัย

ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะเป็นเคร่ืองชี้วัด ความสําเร็จขององค์กร คือ ภาวะผู้นํา (Leadership) ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือ 
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กระบวนการของอิทธิพลระหว่างผู้นําและผู้ตามที่จะบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม องค์กร และสังคม ผู้นําจึงมีความรับผิดชอบ

ต่อประสิทธิผลขององค์กรโดยภาพรวมซึ่งสามารถประเมินได้จากการผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความยืดหยุ่น  

ความพึงพอใจ ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กร Avery and Baker 1990 (อ้างถึงใน นภวรรณ  

คณานุรักษ์, 2554: 126) ทายาทหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงควรมีภาวะผู้นํา เพื่อควบคุมและนําพาธุรกิจของตนไปสู่

ความสําเร็จในอนาคตได้ 

จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น การบริหารธุรกิจในอนาคตมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผูนํ้ารุ่นใหม่ที่ซึ่ง

มีศักยภาพและเป็นกําลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาภาวะ

ผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนา

ตนเองและธุรกิจของตนเองให้ประสบความสําเร็จและเติบโตต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี 

ภาวะผู้นําของผู้ประกอบการไทย 

รัตตกิรณ ์ จงวิศาล (2553) ภาวะผูน้ําของผู้ประกอบการไทย 6 องค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมแรงบันดาลใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นําจะมีการส่งเสริมผู้ตาม ให้มีความรักความ

ผูกพันกับองค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้ตามมีพัฒนาตนเองและใหม้ีส่วนร่วมในการทํางาน  

องค์ประกอบที่ 2 การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ผู้นําจะแสดงออกซึ่งการรักษาน้ําใจ เช่น มีการระมัดระวัง

คําพูดในการตําหนิ มีการสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น และ แสดงความมีน้ําใจ เช่น มีการไปเยี่ยมเยียนเมื่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเจ็บป่วย ถามไถ่ความทุกข์ความสุขร่วมแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาส  

องค์ประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ ผู้นําจะมีความพิถีพิถันกับการทํางานให้มีคุณภาพ หรือ

มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เช่น มีจิตสํานึกในเรื่องของคุณภาพการสร้างผลงานที่ดีเยี่ยม การส่งมอบงาน สินค้า 

หรือการบริการที่ดีที่สุดใหก้ับผู้อื่น มีการรักษาคําพูด พูดและทําในสิ่งเดียวกัน  

องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้นําจะมีวิสัยทัศน์ หรือมีเป้าหมายที่กว้างไกล  

มีความสามารถในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มคีวามสามารถในการวางแผน 

มีการดําเนินการหรือมีการทํางานอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ประเมิน  

องค์ประกอบที่ 5 การเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสังคม ผู้นําจะทํางานหรือปฏิบัติต่อผู้อื่น เชน่ พนักงาน ผู้บริโภคหรือ

ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆโดยที่ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักจริยธรรม ปลูกฝังให้คนในองค์กรเสียสละเพ่ือส่วน

ร่วมและสังคม 

 องค์ประกอบที่ 6 การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ ผู้นําจะเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดรับข้อมูล 

ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง เปิดรับเหตุการณ์หรือเร่ืองใหม่ๆ พร้อมที่จะลองทํากิจกรรมใหม่ๆ มีการรับรู้และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้นําจะสามารถรับฟังพร้อมที่จะลองทํากิจกรรมใหม่ๆ มีการรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ผูน้ําจะสามารถรับฟังคําวิจารณ์และยอมรับข้อด้อยของตนเอง โดยมีการไตร่ตรองและประเมินตนอยา่งถูกต้อง 
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ความสําเร็จของผู้ประกอบการ 

ความหมายของความสําเร็จของผู้ประกอบการ คือ ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับ

ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการบรรลุให้ถึงนั้นมีความหมายของความสําเร็จไว้ดังนี้ นิตย์ สัมมาพันธ์(2542) ความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ เป็นความสามารถของผู้ประกอบการที่จะตั้งเป้าหมาย วางแผน ดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

จนสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และได้ให้แนวคิดในการวัดความสําเร็จของธุรกิจไว้ดังนี้ 

1. พิจารณาจากผลิตภาพ (Productivity) หมายถงึ อัตราส่วนระหว่างผลงาน(Outputs) ขององค์กรในรูปของสินค้า

และบริการต่อจาํนวนปัจจยันําเข้า (Inputs) ที่ใช้ในความหมายนี้สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

ซึ่งทําให้ผลิตภาพมีความหมายเดียวกันกับประสิทธิภาพ คือความสามารถที่จะนําทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาใช้ได้

อย่างดีที่สุด ในการพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายหรือที่ ดรักเกอร์ (Drucker, อ้างถึงใน นิตย ์สัมมาพันธ์, 2542 :15)กล่าวไว้

ว่า ประสิทธิภาพ คือการลงมือทําสิ่งต่างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(Doing thing right) 

2. พิจารณาจากกําไร (Profit) ซึ่งการใช้กําไรเป็นเกณฑ์ในการวัดนี้มักจะเป็นเร่ืองระยะสั้นอย่างมากคือ 1 ป ี 

และเม่ือรู้ว่ามีกําไรมากหรือน้อยก็เป็นเร่ืองของอดีตไปแล้ว ดังนั้นจึงมีการกล่าวถึงกําไรสูงสุด (Profit Maximization) 

หมายถึง การทํากําไรสูงสุด โดยพิจารณาระยะเวลาประกอบเป็นกําไรสูงสุดระยะยาว (Long-team Profit Maximization) 

3. สภาพความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Performance) ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของสภาพความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงิน ก็คือ กําไรน่ันเอง ผู้จัดการของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะพยายามทําทุกวิถีทาง เพื่อให้ธุรกิจมีกําไรตลอดไป 

ในการที่จะให้ธุรกิจได้กําไร ผูจ้ัดการจะต้องพยายามลดรายจ่ายให้เหลือน้อยที่สุด โดยที่ลูกค้ายังได้รับสินค้าและบริการที่ดี

และมีคุณภาพอยู่เหมือนเดิม 

ธุรกิจใดก็ตามเม่ือมีกําไรแล้ว อาจใช้กําไรเพื่อประโยชนส์่วนตัวหรือเพื่อลงทุนตอ่ก็ได้ หรืออาจใช้บางสว่นเป็นเงิน

บริจาคเพ่ือการกุศลที่ธุรกิจได้ “กําไร” ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสังคมแบบทุนนิยม (Capitalist Society) ความเพียร

พยายามเพื่อให้ได้กําไรเป็นแรงผลักดันให้เกิด นวัตกรรม (Innovation) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ขึ้นมา กํา ไรเป็น

มาตรวัดความสําเร็จของธุรกิจและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอย่างหนึ่ง หากธุรกิจใดไม่สามารถทํากําไรได้ในชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง ธุรกิจนั้นจะต้องล่มสลายจากไป 

4. การสนองตอบความต้องการ (Need) ของลูกค้า ธุรกิจจะต้องมีลูกค้าไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้า

หรือให้บริการก็ตาม การที่ธุรกิจจะได้กําไรมากนอ้ยเท่าใดขึ้นอยูก่ับว่าธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้มากน้อยเพียงใด โดยลูกค้ามีมากมายหลายรูปแบบ ได้แก่ บุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจอื่นๆ ลูกค้าที่ซื้อเพียงครั้งเดียว 

ลูกค้าที่ซื้อเป็นประจําสมํ่าเสมอ ลูกค้าที่ซื้อด้วยจํานวนเงินเล็กน้อย ลูกค้าที่ซื้อเป็นเงินก้อนโต หรือลูกค้าที่ซื้อผ่าน

อินเตอร์เน็ท 

ปัจจุบันมีผู้เช่ียวชาญจํานวนมากที่มีความรู้สึกว่า “ลูกค้า” เป็นตัวบ่งช้ีความสําเร็จและสภาพของธุรกิจแทนที่จะ

นึกถึงกําไรก่อน ผู้เช่ียวชาญจะนึกถึงลูกค้าก่อน โดยยอมรับว่าหากลูกค้ามีความพอใจในสินค้าหรือบริการ “กําไร”  

จะต้องเกิดข้ึนตามมาอย่างแน่นอน การที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้า ธุรกิจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ

ปัจจัยสําคัญ  2 ประการคือ 1) การมีความรู้สึกไวต่อความต้องการของลูกค้า (Customer Sensitivity) รวมทั้งการ
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ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Service) และ 2) ความทันท่วงที (Timeliness) ในการ

สนองตอบความต้องการและความนิยมชมชอบของลูกคา้ 

5. การสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ (Building Quality Products and Services) ในปัจจุบันธุรกิจจะต้องเน้น

ที่คุณภาพ (Quality) และคุณค่า (Value) ของสินค้าและการบริการ ลูกค้าจะไม่สามารถรับได้หากสินค้าหรือบริการมี

คุณภาพต่ํา ถึงแม้ราคาจะตํ่ามากก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ลูกค้าจะทอดทิ้งธุรกิจที่ผลิต

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตํ่าได้ทันท ีและจะหันไปสนใจธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่มคีุณภาพเหนือกว่าบริษัทใน 

สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่คุณภาพ เน่ืองจากการจัดการคุณภาพ(Quality Management) มีความสําคัญ

ต่อการดําเนินงานของธุรกิจยุคใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทจะพยายามปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 

Improvement) ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ โดยธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลาย

แห่งได้รับการยอมรับว่าเป็น “ผู้นําทางด้านคุณภาพ” (Quality Leaders) และ “คุณภาพ” เป็นกลยุทธ์ที่ถูกนํามาใช้ในการ

แข่งขัน 

6. การส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์(Encouraging Innovation and Creativity) จากการที่ลูกค้ามี

รสนิยมและความนิยมชมชอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีข้อเรียกร้องต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

การที่คู่แข่งทางธุรกิจมีความพยายามค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอทําให้องค์การหรือบริษัท

จําเป็นต้องหาวิธีการดําเนินงานวิธีใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์การ มีวิธีการเดียวที่จะทําให้ธุรกิจ

สามารถแข่งขันกับบุคคลอื่นได้ คือ การมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมขึ้นมาหากไม่สามารถทําได้ความสําเร็จ

ของธุรกิจก็จะไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างยาวนาน สําหรับสิ่งที่เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” นั้น 

ถึงแม้ว่าคําทั้งสองจะเกี่ยวโยงกัน แต่ความหมายของทั้งสองคํานี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ความคิด

สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตร ส่วนนวัตกรรมเป็นผลซึ่งมีลักษณะเป็นสภาวะนิ่ง หมายความว่า 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบแผนของการคิดและการปฏิบัติในแนวใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมส่วนนวัตกรรมเป็นผลที่เกิด

ตามมาหรือเป็นสิ่งที่ผลิตหรือสร้างขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค ์

การที่นวัตกรรมเกิดข้ึนได้ค่อนข้างยาก ก็เพราะว่าต้องอาศยัความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเป็นความคิด

สร้างสรรค ์ อุปสรรคสําคัญทีท่ําใหน้วัตกรรมไม่เกิดขึ้นก็คือความสําเร็จน่ันเอง กล่าวคือ ธุรกิจทีป่ระสบความสําเร็จแล้ว

มักคิดว่าทําไมตอ้งเปลีย่นแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีก ในเมื่อธุรกิจก็อยูใ่นสภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่แล้ว 

7. การได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน(Gaining Employee Commitment)ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 

มักประกอบไปด้วยพนักงานที่มีความเอาใจใส่ต่องานที่พวกเขาทําพนักงานมีความภาคภูมิใจในงานและผูกพันกับงานที่ทํา 

มีความยึดม่ันผูกพันกับบริษัทหรือองค์การที่พวกเขาอยู่ โดยจะยอมอุทิศทั้งกายและใจ และรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในธุรกิจ 

พนักงานที่มีความยึดม่ันผูกพันที่ว่านี้จะมีแรงผลักดันให้ทํางานอย่างเต็มที่และดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ บริษัทหรือองค์การที่

ก้าวหน้าจึงลงทุนทางด้านเวลาและใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อหาทางที่จะทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อ

องค์การ มีบริษัทจํานวนมากเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทและมีการส่งเสริมให้

พนักงานของบริษัทเจริญก้าวหน้าโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีบริษัทหรือองค์การจํานวนมาก

ในสหรัฐอเมริกาที่มอบอํานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานมากขึ้นทั่วทั้งองค์การ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.กําหนดขนาดตัวอย่างจากของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด มีจํานวน 1,100 คน 

จากนั้นกําหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตาราง ของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใช้ในการประมาณ

ค่าให้สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้5% และระดับความเช่ือม่ัน 

95% ได้จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 285  

 2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาส่วนที่ 1 ใช่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายลักษณะ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่งงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อตารางไขว้ (Crosstab) ใช้ที่อธิบายความสัมพันธ์

ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําและความสําเร็จของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําและความสําเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า

ภาคใต้ ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างระดับพฤติกรรมภาวะผู้นําและระดับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ ของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ ส่วนที่ 4 การแจกแจงแบบที (T-Test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA)ใช้เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นําและระดับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย 25 – 35 ป ีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เป็นทายาท (ได้รับสืบทอดกิจการ)  ดําเนินกิจการประเภทการบริการ เป็นธุรกิจขนาดย่อม จดทะเบียนเป็น

บริษัทจํากัด กจิการดําเนินการมาแล้วมากกว่า 20 ปี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยส่วนมากเป็นทายาทที่สืบทอดกิจการมี

ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจของตนเองต่ํากว่า 5 ป ี

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ 

 พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ มีภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับ

มากที่สุด เพียงองค์ประกอบเดียวคือ องค์ประกอบที่ 3 การมีศรีธรรมในการประกอบการ ส่วนองค์ประกอบอื่นอยู่ใน

ระดับมาก คือ องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา องค์ประกอบที่ 2 การใส่ใจและปรารถนาดี
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ต่อผู้อื่น องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์องค์ประกอบที่ 5 การเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสังคม  

และ องค์ประกอบที่ 6 การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ โดยจําแนกตามข้อมูล

ทั่วไป 

พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ เพศหญิงมีภาวะผู้นําที่สูงกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 36 – 45 ป ี 

มีภาวะผู้ นําที่สูงกว่า ช่วงอายุ 25 – 35  ปี สถานภาพหย่า มีภาวะผู้ นํามากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพโสด   

และ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี  มีภาวะผู้นํามากที่สุด รองลองมาคือ ปริญญาตรี และ สูงกว่า

ปริญญาตร ีเจ้าของกิจการ (ผู้ก่อตั้งกิจการ) มีภาวะผู้นําสูงกว่า ทายาท(ผู้สืบทอดกิจการ)  ผู้ที่มีประสบการณ์การทํางาน

ในธุรกจิ ในช่วง 16-20 ป ีมีภาวะผู้นําอยูใ่นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มากกวา่ 20 ปี , ตํ่ากวา่ 5 ปี , 6 – 10  ปี และ 11 

– 15 ปี ผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทการค้าส่ง มีภาวะผู้นําสูงที่สุดรองลงมาคือ  การบริการ การผลิต/อุตสาหกรรม และ 

การค้าปลีก ผู้ที่ประกอบธุรกิจ  ขนาดย่อม มีภาวะผู้นําสูงที่สุด รองลงมาคือ  ขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง และ กิจการ

ดําเนินการมาเป็นเวลา ตํ่ากว่า 5 ป ี มีภาวะผูน้ําสูงที่สุด รองลงมาคือ  11-15 ป ี,มากกว่า 20 ป ี, 6-10 ป ีและ 16 – 20 ป ี

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า

ภาคใต้ 

พบว่ามีระดับความสําเร็จในองค์ประกอบที่ 2 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมา องค์ประกอบที่ 4 การได้รับความยึดม่ันผูกพันจากพนักงาน องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์ และ องค์ประกอบที่ 1 สภาพความเป็นไปทางการเงิน ตามลําดับ  

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า

ภาคใต้ โดยจําแนกตามข้อมูลทั่วไป 

พบว่าเพศหญิงมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย อายุ 36 - 45 ปี  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าช่วงอายุ 25 – 35 ปี สถานภาพ หย่า  

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพ สมรสระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 

ระดับการศึกษา ปรญิญาตรี และ ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี เจ้าของกิจการ (ผู้ก่อตั้งกิจการ) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 

ทายาท(ผู้สืบทอดกิจการ) ประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 16-20 ปี , มากกว่า  

20  ปี , 11-16 ปี และ 5-10 ปี ตามลําดับ ธุรกิจประเภท การค้าส่ง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การค้าปลีก ,  

การบริการ และ การผลิต/อุตสาหกรรม ตามลําดับ ธุรกิจขนาดย่อม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือธุรกิจขนาดกลาง 

และ ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ และ กิจการดําเนินการมาเป็นเวลา  น้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยมาก 

รองลงมาคือ 16-20 ป ี, มากกว่า  20  ป ี, 5-10 ป ีและ 11-15  ป ี ตามลําดับ 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นํา กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้  
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 พบว่า ภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.575) ซึ่งมีความหมายว่า  

ภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน และ ความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน คือหากมีแนวโน้ม ภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยรวมสูงก็จะทําให้มีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

สูงด้วยเช่นกัน หรือ หากมีแนวโน้มภาวะผูน้ําทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยรวมต่ําก็จะ ทําให้มีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ตํ่า   

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าภาคใต้ 

 พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ ที่มีสถานภาพต่อธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับภาวะผู้นําที่

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน 

ประเภทของกิจการ ขนาดของกิจการ และ ระยะเวลาการดําเนินกิจการ ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละดา้น ไม่มีผลต่อความ

แตกต่างกันของระดับภาวะผูนํ้า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. ภาวะผู้นํา ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้มีภาวะผู้นําโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมไทย จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผลการศึกษาพบว่าการที่มีความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจต่างกันมีภาวะผู้ นําแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จสูงจะมีภาวะผู้ นําสูงกว่า

ผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบว่าภาวะผู้นําของผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีภาวะผู้นํา

รวมอยู่ในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบย่อย พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ มี มีภาวะผู้นําอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เพียงองค์ประกอบเดียวคือ องค์ประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ ส่วนองค์ประกอบอื่นอยู่

ในระดับมาก คือ องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา องค์ประกอบที่ 2 การใส่ใจและ

ปรารถนาดีต่อผู้อื่น องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการคดิเชิงยุทธศาสตร์องคป์ระกอบที่ 5 การเสริมสร้างจิตสํานึกต่อ

สังคม และ องค์ประกอบที่ 6 การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ 

 2.ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้มีระดับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวม 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับสูง ในทุกองค์ประกอบเม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบ

ย่อย พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ มี ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยใน

องค์ประกอบที่ 2 การตอบสนองความต้องการของลูกคา้ รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 4 การได้รับความยึดม่ันผูกพันจาก

พนักงาน องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  และ องค์ประกอบที่ 1 สภาพความเป็นไป

ทางการเงิน 
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 3.จากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ภาวะผูนํ้าทัง้ 6 องคป์ระกอบ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 4 ดา้น 

มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.575) 

ซึ่งมีความหมายว่า ภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน และ 

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกัน คือหากมแีนวโนม้ ภาวะผู้นําทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยรวมสูงก็จะทําให้มีความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ สูงด้วยเช่นกัน หรือ หากมแีนวโน้มภาวะผู้นําทัง้ 6 องค์ประกอบ โดยรวมตํ่าก็จะ ทําให้มีความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย พบว่าผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจต่างกันมีภาวะผู้นําแตกต่างกัน  

โดยผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จสูงจะมีภาวะผู้นําสูงกว่าผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ ที่มีสถานภาพของผู้นําต่อธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับภาวะผู้นําที่

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา ทําให้ทราบถึงระดับภาวะผู้นําและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่หอการค้าภาคใต้ เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาภาวะผูนํ้า ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1.ด้านภาวะผู้นํา การนําผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงออกแบบประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามคุณลักษณะของแต่ละ

บุคคลเพื่อสร้างรูปแบบการจัดอบรมที่ถูกต้องและมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นํา ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าภาคใต้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําในด้านต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า

ภาคใต้เองควรมีการประเมินตนเองในด้านภาวะผู้นํา อยู่เสมอ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการด้านภาวะผู้นําของตนเอง  

ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง และองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จ และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้

องค์กรประสบความสําเร็จได้นั้น ผู้นําในองค์กรควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานในการทํางาน  

และควรจัดกิจกรรมที่สร้างความเช่ือมั่นให้แก่พนักงาน อาทิ การจัดสัมมนานอกสถานที่ จัดงานเลี้ยงประจําปี เพื่อที่จะ

สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ต้องไม่

สร้างความกดดันหรือการแข่งขันกันภายในพนักงานมากจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบตอ่องค์กรได้ จากการศกึษา 

ซึ่งได้ข้อสรุปออกมานั้น ทําให้พบวา่แนวทางที่จะแนะนําให้ผูนํ้าหรือผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงการทํางานของพนักงาน

ในองค์กรอย่างแท้จริง ทางองค์กรหอการค้าไทยควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย อย่างที่ทราบกันดีว่าหอการค้าไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจไทย รวมถึงมีการศึกษาวิเคราะห์สถิติด้านต่างๆ ดังนั้น หอการไทยควรมีการ

กระตุ้นแนวความคิดใหม่ๆให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปส่งเสริมการทํางานของพนักงานการจะพัฒนาองค์กรให้ประสบ

ความสําเร็จ ตัวผู้นําเองต้องรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนํามา

ปรับให้องค์กรหรือกิจการมีการพัฒนาให้พร้อมรับกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยตัวผู้นําต้องศึกษา 

และวางแผนการทํางานเป็นช่วงระยะเวลา และต้องคอยตรวจสอบผลการดําเนินกิจการและคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ การจะศึกษาหรือพัฒนาองค์กรโดยตัวผู้นําเอง ไม่สามารถจะทําได้ทั้งหมด 
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ในส่วนของวิจัยเล่มนี้ จึงอยากเสนอแนวทางให้องค์กรหอการค้าไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ธุรกิจมี

ความมั่นคงและสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ควรมกีารจัดอบรมในด้านภาวะผู้นําที่จะเสริมสร้างระบบธุรกิจในประเทศให้ทัดที

ยมกับต่างประเทศ ในการจัดอบรมควรมีหลักสูตรหรือหัวข้อการอบรมที่จะสามารถทําใหผู้้ประกอบการที่เข้าร่วม สามารถ

นําไปพัฒนาองค์กรของตนเองได้ รวมทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นได้ อีกทัง้ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง    

 2.ด้านความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นผู้นําจําเป็นต้อง เข้าใจถึงความ

ต้องการของลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าภาคใต ้ 

ควรมีการศึกษาสภาพความเป็นไปทางการเงิน ของระบบเศรษฐกิจที่มีผลทําให้การดําเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตาม

เป้าหมายที่คาดหวัง รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ให้เกิดสินค้าและบริการที่แตกตา่งไปจากคู่แข่ง ทําให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น และสิ่งสําคัญในการทําให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จได้นั้น การจัดการเกี่ยวกับคน หรือ พนักงานในองค์กร เพราะเมื่อผู้นําเอาใจใส่พนักงาน ส่งเสริม

ให้โอกาสในการคิดการทํางานพนักงานจะทํางานได้ดีขึ้น เมื่อพนักงานทํางานได้ดีขึ้น จะส่งผลให้สินค้าและบริการที่ออกมา

ดี ลูกค้าจะเกิดความพ่ึงพอใจในสินค้าและบริการน้ันเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น ทําให้ผู้นําประสบ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ  
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