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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากองบังคับการปราบปราม 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน และกลุ่มผู้บริหาร 21 ท่าน ผลการศึกษาพบว่ากองบังคับการปราบปรามเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านโครงสร้าง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยการ
บริหาร ด้านการจัดบรรยากาศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางบวกต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่ากอง
บังคับการปราบปรามมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และควรกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สําคัญสําหรับการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการยกระดับการเรียนรู้ภายในองค์กรการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
และการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
คําสําคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ปัจจัยองค์กรปัจจัยการบริหาร กองบังคับการปราบปราม 
 
Abstract 
 This article aimed to propose some results from the research, Crime Suppression Division 
Improvement to a Learning Organization. In this research, quantity and quality analysis were employed 
with a 400 samples of police officers working at the CSD. For quantitative approach were 7 expertise and 
21 executive-level police officers for qualitative approach. Quantitative findings showed the high level of 
organization learning, and the finding from multiple regression analysis indicated that the organization 
factors, structure, leadership, communication and technology had positively effected on creating a 
collaborative learning organization. The administration factors, climate, personal development and 
knowledge management had positively effected on creating a collaborative learning organization.    
 Furthermore, SWOT analysis from both quantitative and qualitative data had shown that the high 
CSD potential for LO development has occurred. Therefore, this research suggests that important 
strategies for development should be an internal learning improving, systematic knowledge management, 
networking and corporation, and continuously learning development. 
Keywords: Learning organization, Organization factors, Administration factors, Crime suppression  
               Division 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS คร้ังท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 277 

 

1. บทนํา (Introduction) 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกําลังเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ง

ส่งผลให้องค์กรต้องพยายามปรับตัวให้สามารถดําเนินงานได้ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว นอกจากนั้นองค์กรสมัยใหม่ยังต้อง
เผชิญกับความท้าทายท่ีหลากหลาย (Drucker, 1999) สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้เกิดการรวมตัวกันข้ึนเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในเอเชีย โดยได้กําหนดข้อตกลงร่วมกัน ในการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนในปี 2558 ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจสําคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของภารกิจท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศ (ร่างแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 2555) 
สําหรับการจัดการสมัยใหม่ มุ่งให้ความสําคัญไปท่ีการจัดการความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร (Lindner and Wald, 2011) โดย 
Knowledge-based view จะพิจารณาความรู้ความสามารถท่ีจะนําพาองค์ไปสู่เป้าหมาย และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่องค์กร (Kogut and Zander, 1992; Conner and Prahalad, 1996) กองบังคับการปราบปราม เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งผลการดําเนินงานมีความเก่ียวข้องและมีผลกระทบท้ังโดดยตรง
และโดยอ้อมต่อความปลอดภัยในการดํารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อความมั่งคงปลอดภัยของสถาบันต่างๆ 
ในสังคม จึงจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหน่วยงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) จึงเป็นกระบวนการท่ี มีความสําคัญต่อความยั่งยืนและสร้างความสามารถในการดําเนินงานให้แก่
องค์กร (Easterby-Smith, 1997) ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญใน
การบริหารและพัฒนาองค์กรในทุกระดับในการบริหาร (McGaw and Watson, 1976: 415) โดยการวิจัยได้มุ่งศึกษาเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Senge (1990) ซึ่งได้ระบุองค์ประกอบสําคัญของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ คือ 1.การมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง (Personal Mastery) 2.โลกทัศน์ (Mental Model) 
3.การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 4.วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 5.แนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) ท้ังนี้โดย
ยึดหลักการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งมุ่งเน้นความสําคัญในด้านภาวะผู้นํา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเป็นผู้นําในการจัดการปฏิรูปความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเหมาะสําหรับองค์กรท่ีมุ่งเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้น
การสร้างแรงบันดาลใจ และระดมสรรพกําลังท้ังหมดในองค์กรเป็นหัวใจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสําเร็จและ
เป็นบทบาทสําคัญของผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นและประคับประคองการเปลี่ยนแปลง (Kaplan and Norton, 
2004) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยดังกล่าวโดยแบ่งการนําเสนอเป็น 5 ส่วน คือ บทนําการทบทวน
วรรณกรรมระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัยผลการวิจัยและการอภิปรายผลข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลการวิจัยเฉพาะในส่วนของความมุ่งหมาย 2 (การวิเคราะห์ระดับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) และความมุ่งหมาย 3 (การวิเคราะห์และ
นําเสนอแนวทางการพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู)้ 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎท่ีีสําคัญท่ีนํามาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัยมีประเด็นสาํคัญ 2 ประเด็นคือ
ประเด็นเก่ียวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลท่ีเกิดจากองค์กรแหง่การเรียนรู ้
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 แนวคิด ทฤษฎีหลักท่ีใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
(Senge, 1990) ซึ่งได้นิยามว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การท่ีสมาชิกได้เพ่ิมขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องท้ังใน 
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์การท่ีมี
รูปแบบความคิดใหม่ๆ (Patterns of thinking) และแตกแขนงความคิดให้เกิดข้ึนเป็นท่ีปรารถนา และแรงบันดาลใจร่วมกัน 
(Collective aspiration) ของสมาชิกในองค์การ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้วิธีการการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน และ
เรียนรู้ไปด้วยกันท้ังองค์การท่ีมีทักษะในการสร้างสรรค์และถ่ายโอนองค์ความรู้ และสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึง 
การหยั่งรู้และความรู้ใหม่ๆ  นอกจากนั้น องค์การท่ีมีการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้สําหรับการทํางาน องค์การท่ีมีความยืดหยุ่นสําหรับการรับรู้และการปรับเปลี่ยน
แนวคิดใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ยังรวมถึงสิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ิมพูน
ความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ และเอาใจใส่อย่างแท้จริง ท้ังนี้การศึกษาของ Senge (1990) ได้กําหนดองค์ประกอบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 องค์ประกอบ คือ 1.Personal Mastery ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 2.Mental Model แบบแผนความคิดความเช่ือ ทัศนคติ จากการสั่งสมประสบการณ์ 3.Shared 
Vision สร้างทัศนคติร่วมกันในการมองเป้าหมาย และมีความต้องการมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน 4.Team Learning เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และ 5.System Thinking สามารถเช่ือมโยง มองเห็นภาพ
ความสัมพันธ์ได้อย่างเข้าใจและมีเหตุผล โดยการมององค์รวมของงาน ก่อนท่ีจะพิจารณาระบบย่อยของงาน โดยสรุปแล้วผู้วิจัย
เห็นว่า แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการยุค
ใหม่ ท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร โดยในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาบริบทของหน่วยงานภาครัฐ คือ กอง
บังคับการปราบปราม ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหน้าท่ีในการดูแลประชาชน สังคมให้เป็นสุข  การวิจัยได้ประยุกต์ใช้
แนวทางการศึกษาของ Senge (1990) และกําหนดความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับการศึกษาครั้งนี้ว่าหมายถึง 
องค์การท่ีมีบุคลากรและกลุ่มบุคลากรมีความสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรดังกล่าวจะมีคุณลักษณะท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้
ดังนั้นองค์กรท่ีมุ่งต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ย่อมนําไปสู่การมีประสิทธิภาพท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

ผลท่ีเกิดจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Antecedents of Learning Organization) 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการพัฒนาองค์กร และผลการดําเนินงานท่ีดีขององค์กร(Aragón-
Correa et al., 2007) นอกจากนั้นยังมีความสําคัญต่อการอยู่รอดและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(Senge, 1990; Zahay and Handfield, 2004) สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Sánchez and Mahoney, 1996) 
และสร้างแรงบันดาลค้นหาความรู้ และแนวคิดใหม่ (Damanpour, 1991: Dishman and Pearson, 2003) และเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการทํางาน (Damanpour, 1991)นอกจากยังสะท้อนให้เห็นถึงแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) สําหรับองค์กร ซึ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดผลการดําเนินงานท่ี
ดีเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ในการสร้างความเช่ือมั่น และช่ืนชมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Bayraktarolu, 
2001) 
 การศึกษาท่ีผ่านมาในบริบทของพฤติกรรมองค์กรนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ทราบดีว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้มีบทบาท
สําคัญต่อการพัฒนา และสร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่องค์กร (Huber, 1991; Argyris and Schön, 1996) ดังนั้น
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงตระหนักถึงการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ท้ังนี้การศึกษาในบริบทดังกล่าวพบว่า  มีหลากหลายแนวทางในการศึกษาท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยท่ี
เอ้ือต่อการท่ีองค์กรจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการศึกษาของ Bennett และ O’Brien (1994) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์วิธีการบริหารวิธีการจัดการสภาพอากาศโครงสร้าง
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หน่วยงานการเดินทางของข้อมูลการปฏิบัติเป็นทีมและบุคคลข้ันตอนการทํางานเป้าหมายการฝึกฝนหรือการศึกษาการพัฒนา
ทีมและบุคคลการให้รางวัลหรือการช่ืนชม ส่วนการศึกษาของ Marquardt และ Reynolds (1994) ได้นําเสนอมุมมองปัจจัยท่ี
จะช่วยส่งเสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เช่นกัน ประกอบด้วย โครงสร้างท่ีเหมาะสมการพัฒนาความร่วมมือ
ทางการเรียนรู้การให้อํานาจการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางคิดริเริ่มและการถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้เทคโนโลยีคุณภาพกลยุทธ์
หรือยุทธศาสตร์บรรยากาศสนับสนุนการทํางานเป็นทีมและเครือข่ายและวิสัยทัศน์ จากการศึกษาของนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัย
ได้นําแนวทางดังกล่าวมาพัฒนา เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้แบ่งปัจจัยสาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม  2 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยองค์กร และปัจจัยการบริหารตัวแปรอิสระใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ปัจจัยองค์กร ส่วนตัวแปรตามคือ องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องใน 2 ประเด็นสําคัญดังกล่าวและจากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นอ่ืน 
รวมท้ังประเด็นของงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยนําเสนอเป็นภาพประกอบท่ี 1 และ
มีความมุ่งหมายในการวิจัยดังนี ้
 1. เพ่ือวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 2. เพ่ือวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 3. เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวทางพฒันา 
กองบงัคบัการปราบปรามสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

Strategy 

Management 

Analysis 

 
ศกัยภาพในการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้
ของกองบงัคบัการ
ปราบปราม 

 

นโยบายสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ปี 2555 

- นโยบายทั 
วไป 

-  นโยบายเน้นหนกั 

สภาพปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะเกี$ยวกบัการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
-  งานถวายอารกัขาและความปลอดภยั 
-  งานป้องกนั 
-  งานปราบปราม 
-  งานสบืสวน 
-  งานสอบสวน 

 

 

 

 

ปัจจยัองคก์ร 
-  ดา้นโครงสรา้ง 
-  ดา้นวฒันธรรม 
-  ดา้นภาวะผูนํ้า 
-  ดา้นการตดิต่อสื#อสาร 
-  ดา้นเทคโนโลย ี

ปัจจยัการบริหาร 
-  ดา้นการจดับรรยากาศ 
-  ดา้นการเพิ#มอาํนาจสมาชกิ 
-  ดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
- ดา้นการใหร้างวลั 
- ดา้นการจดัการความรู ้
 

ระดบัการเป็น 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
-  ความมุ่งมั #นในการพฒันา
ตนเอง 
-  การมโีลกทศัน์กวา้งไกล 
-  การเรยีนรูเ้ป็นทมีงาน 

-  การมวีสิยัทศัน์ร่วม 
-  แนวคดิเชงิระบบ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

อายุ ระดบัการศกึษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

SWOT/ 
TOWS Matrix 
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3. ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในกองบังคับการปราบปราม รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,309 
นาย และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการเปิดตารางของ Krejcieและ Morgan 
(1970: 607-610) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีจํานวน 400 นาย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยการจําแนกข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในกองบังคับการปราบปรามตามกองกํากับการ กําหนด
ตัวอย่างตามสัดส่วน และทําการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก  
 
การวัดและเทคนิคการวิเคราะห์ (Measurement and Analysis Techniques) 
 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือ จาก
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษาทุกประเด็น นอกจากนั้นยังได้ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 
5 ท่าน เป็นผู้ตรวจแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Validity) ส่วน
การหาความน่าเช่ือมั่นของเครื่องมือนั้น (Reliability) ได้ดําเนินการหลังจากได้มีการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และนํา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด    ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
ของครอนบรัชอัลฟ่าของตัวแปรทุกตัวมีค่าเกินกว่า 0.70 (Nunnally and Berstein, 1994)    ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนั้นมี
ความน่าเช่ือมั่นท่ีจะนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
ใช้ข้อคําถามแบบปลายเปิด  สําหรับส่วนท่ี 2 ปัจจัยองค์กรประกอบด้วย 5 ด้าน คือ โครงสร้าง วัฒนธรรม ภาวะผู้นํา การ
ติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยี  ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการบริหารประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การจัดบรรยากาศ การเพ่ิมอํานาจสมาชิก 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้รางวัลและการจัดการความรู้ และส่วนท่ี 4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแบบสอบถามในส่วน
ท่ี 2, 3 และ 4 ใช้ข้อคําถามแบบ 5 ระดับคะแนน และส่วนสุดท้ายเป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็น  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(MRA) โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สําหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ (อดีตผู้บังคับการ
ปราบปราม) จํานวน 7 ท่าน และกลุ่มผู้บริหาร จํานวน 21 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลกระทําโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปและเสนอแนวทางการพัฒนากระทําโดย การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยกดดัน ท่ีเรียกว่า SWOT หรือ TOWS Analysis เพ่ือสรุปศักยภาพของการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussions) 
 การนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลแยกเป็น 3 ส่วน ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี ้
 4.1 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ สรุปได้ว่ากองบังคับการปราบปรามมีคณุลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในระดับมาก ท้ังในด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง การมโีลกทัศน์กว้างไกล การเรียนรูเ้ป็นทีมงาน การมีวิสัยทัศน์
ร่วม และการมีแนวคดิเชิงระบบ ดงัข้อมูลในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบังคับการ
ปราบปราม แยกตามปัจจัยองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ปจัจัยองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้

1. ด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 3.51 0.82 มาก 
2. ด้านการมีโลกทัศน์กว้างไกล 3.51 0.81 มาก 
3. ด้านการเรยีนรู้เป็นทีมงาน 3.51 0.84 มาก 
4. ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม 3.45 0.86 มาก 
5. ด้านแนวคิดเชิงระบบ 3.45 0.88 มาก 

รวม 3.49 0.84 มาก 

ท่ีมา: ผลการคํานวณจากตาราง 14 ใน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2557: 106 
 
 จากผลงานวิจัยพบว่า กองบังคับการปราบปรามมีลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า 
ด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ด้านการมีโลกทัศน์กว้างไกล ด้านการเรียนรู้เป็นทีมงาน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้าน
แนวคิดเชิงระบบ ล้วนอยู่ในระดับมากท้ังสิ้น สะท้อนให้เห็นว่าในทุกกองกํากับการ ชุดปฏิบัติการ ข้าราชการตํารวจทุกนาย
ภายในกองบังคับการ ได้ให้ความสนใจในทุกปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้กองบังคับการ
ปราบปรามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในท้ัง 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้เช่ียวชาญและผู้บริหาร ท้ัง 28 ท่าน นั้นสามารถจําแนกได้ว่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับปานกลาง อันแสดงให้เห็น
ว่า กองบังคับการปราบปราม ยังคงต้องมีการวางแนวทางการพัฒนาในกองบังคับการปราบปราม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มากข้ึน น่าจะเป็นเพราะผู้บังคับหน่วยงาน ให้ความสนใจเป็นพิเศษและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในอนาคตและมีการ
ยกระดับ มีการพลิกโฉมกองบังคับการปราบปรามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มากกว่าเดิม 
 
 4.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 1) ปัจจัยองค์กรและปัจจยัการบรหิาร 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยองค์กรมีความเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปรามใน
ระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด้านย่อยเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และ
พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปรามในระดับปานกลางท้ังในภาพรวม
และรายด้านย่อยเกือบทุกด้าน ยกเว้น ดา้นการเพ่ิมอํานาจสมาชิก ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังข้อมูลในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นและระดับความเหมาะสมของปัจจัยองค์กรและปัจจัยการบริหารท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม แยกตามปัจจัยด้านต่างๆ 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

ปัจจัยองค์กร (1) 3.47 0.91 มาก 
1. ด้านโครงสร้าง 3.52 0.82 มาก 
2. ด้านวัฒนธรรม 3.46 0.88 มาก 
3. ด้านภาวะผู้นํา 3.64 0.89 มาก 
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.41 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นและระดับความเหมาะสมของปัจจัยองค์กรและปัจจัยการบริหารท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม แยกตามปัจจัยด้านต่างๆ(ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

5. ด้านเทคโนโลย ี 3.33 1.00 ปานกลาง 
ปัจจัยการบริหาร (2) 3.38 0.90 ปานกลาง 
1. ด้านการจัดบรรยากาศ 3.38 0.91 ปานกลาง 
2. ด้านการเพ่ิมอํานาจสมาชิก 3.45 0.85 มาก 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.40 0.87 ปานกลาง 
4. ด้านการให้รางวัล 3.33 0.99 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการความรู ้ 3.33 0.90 ปานกลาง 

ท่ีมา : (1) จากผลการคํานวณในตาราง 21 ใน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2557: 115-116 
        (2) จากผลการคํานวณในตาราง 27 ใน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2557: 122 
 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจัยองค์กรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
ระดับความเหมาะสมมาก อันเอ้ือต่อการเรียนรูข้องกองบังคับการปราบปรามได้มากเพราะ หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
การบังคับใช้กฎหมายและมีอํานาจครอบคลุมท้ังประเทศจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีผู้นําท่ีมีคุณภาพ เพ่ือท่ีจะรับคําสั่งและนํา
คําสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือมาปฎิบัติการตลอดจนสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลต่อสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะด้านภาวะผู้นําซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีมคีา่สงูสดุ 
โดยพบมีค่าเฉลี่ย 3.64 อันสอดคล้องกับแนวนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในข้อ 10 ซึ่งเน้น ภาวะผู้นําในทุกระดับ
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานเป็นทีมและมีเอกภาพ สอดรับกับแนวติดของ Peter 
Sengeซึ่งทําการสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่างๆขององค์กรแห่งการเรียนรู้ อันเรียกว่า Society for Organizational 
Learning : SOL เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท้ังในระดับบุคคลและทีม และแนวความคิดของ จิรประภา อัครบวร (2552: 64) 
กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การจัดการความรู้จะประสบความสําเร็จอย่างดีนั้นจะต้องได้รับการสนันสนุนจากผู้บริหาร และ
งานวิจัยของ ธงชัย สมบูรณ์ (2549: 28)ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของแผนงานเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
จัดตั้งเป้าหมายของภารกิจหลักขององค์กร และงานวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธ์ุไทย (2552: 79-80 ) ซึ่งศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมของผู้นําและงานวิจัยของ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ( 2553 : บทคัดย่อ ) ในรูปแบบกลยุทธ์การจัดการแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในสถาบันการศึกษาของรัฐและในส่วนปัจจัยการบริหารในภาพรวมซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.38 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ระดับความเหมาะสมปานกลาง เป็นเพราะโครงสร้างการบริหารงานของกองบังคับการปราบปราม
มีลักษณะท่ีเป็นเชิงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบภาครัฐก่ึงทหาร ท่ียังขาดงบประมาณในการสนับสนุนองค์กรเพ่ือการจัดสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สภาพความเหมาะสมจากปัจจัยย่อยท่ีศึกษานั้นจึงมีระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการเพ่ิมอํานาจสมาชิกเท่านั้นท่ี
มีค่าเฉลี่ย 3.45 ระดับความเหมาะสมมาก อันแสดงให้เห็นว่า กองบังคับการปราบปรามท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีได้รับการเพ่ิม
อํานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระแล้ว จะเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้เกิดข้ึนในหน่วยงานมาก แต่ในส่วนของสภาพด้านการจัด
บรรยากาศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้รางวัล และด้านการจัดการความรู้ มีระดับปานกลางท้ังสิ้น เพราะว่า
หน่วยงานนี้ยังไม่ได้มุ่งเน้นในท้ังปัจจัยย่อยท้ัง 4 ด้านดังกล่าวในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานเท่าท่ีควรจึงยังอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น สอดรับแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (1994) กล่าวว่า องค์กรท่ีมีบรรยากาศการกระตุ้นการเรียนรู้
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลให้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและสอนให้สมาชิกมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ในความผิดพลาดและความสําเร็จ และงานวิจัยของ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ( 2553 : บทคัดย่อ ) อันกล่าวในเรื่องของการเพ่ิม
อํานาจสมาชิกในองค์กร การพัฒนาบุคคลและทีมงาน การให้รางวัลตลอดจนการจดับรรยายกาศขององค์กรอีกด้วย   



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS คร้ังท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 283 

 

 2) ผลการวิเคราะหป์ัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
          ผลการวิเคราะห์การถดถอยอิทธิพลของปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้าง วัฒนธรรม ภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร 
และเทคโนโลยี  ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านโครงสร้าง ภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร และ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลทางบวกต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย การ
จัดบรรยากาศ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางบวกต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้แต่การเพ่ิม
อํานาจสมาชิกไม่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังสรุปในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิ (β) ของปัจจัยองค์กรและปจัจัยการบริหารมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของ 
กองบังคับการปราบปราม 

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา
ตนเอง 

การมีโลก
ทัศน์กว้างไกล 

การเรยีนรู้
เป็นทีมงาน 

การมี
วิสัยทัศน์ร่วม 

แนวคิดเชิง
ระบบ 

1. ปัจจัยองค์กร (1)      
    1.1 ด้านโครงสร้าง 0.15** 0.17*** 0.13** 0.10* 0.09* 
    1.2 ด้านวัฒนธรรม -0.06 0.15** 0.10 0.10 0.20*** 
    1.3 ด้านภาวะผู้นํา 0.15** 0.16*** 0.18*** 0.13** 0.06 
    1.4ด้านการติดต่อสื่อสาร 0.33*** 0.12* 0.22*** 0.25*** 0.26*** 
    1.5 ด้านเทคโนโลย ี 0.12* 0.21*** 0.13** 0.17*** 0.21*** 
2. ปัจจัยการบรหิาร (2)      
    2.1 ด้านการจัดบรรยากาศ 0.11* 0.11** 0.10** 0.12** 0.08* 
    2.2 ด้านการเพ่ิมอํานาจสมาชิก 0.12* 0.07 0.07 0.04 0.05 
    2.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.19** 0.32*** 0.31*** 0.12* 0.29*** 
    2.4 ด้านการให้รางวัล 0.01 0.03 0.02 0.21*** 0.14*** 
    2.5 ด้านการจัดการความรู ้ 0.29*** 0.28*** 0.28*** 0.29*** 0.32*** 

ระดับนัยสําคญัท่ี * 0.05, **0.01 
ท่ีมา : (1) จากผลการคํานวณในตาราง 34-38 บทท่ี 4 ใน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2557: 130-135 
        (2) จากผลการคํานวณในตาราง 41-45 บทท่ี 5 ใน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2557: 139-143 
 
 จากผลงานวิจัยซึ่งพบว่าปัจจัยองค์กร ด้านโครงสร้าง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะโครงสร้างองค์กรของกองบังคับการปราบปรามมีลักษณะของ
สายการบังคับบัญชาท่ีสามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัว สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นลักษณะ
งานยังมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม เนื่องจากการปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบคดีพิเศษหรือคดี
ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวจึงสนับสนุนให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง สําหรับด้านภาวะผู้นํามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กร นอกจากนั้นผู้นํายังมีบทบาทสําคัญใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (Eppler and Sukowski, 2000; Fong, 2003; Liebowiz and 
Megbolugbe, 2003) ท้ังนี้ผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง และมุ่งมั่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงย่อมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของบุคคลท้ังในระดับบุคคล ทีม และองค์กร ดังนั้น ภาวะผู้นําจึงมีความสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ภายในองค์กร และ
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นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม ส่วนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ี
นําไปสู่การเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปยังบุคลากรในแต่ละระดับของหน่วยงาน ท้ังนี้การ
ติดต่อสื่อสารของกองบังคับการปราบปรามมีลักษณะของการติดต่อสื่อสาร 2 ลักษณะ ท้ังจากบนลงล่างและจากล่างสู่บน โดย
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น นําเสนอแนวคิดในการพัฒนางานตลอดจน
เปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้ และข้อมูลข่าวสาร (Jiménez-Castillo and Sánchez-Pérez, 2013) สําหรับด้านเทคโนโลยี มีบทบาท
สําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรในทุกระดับโดยกองบังคับการปราบปรามได้นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ถูกต้อง แม่นยํา เช่ือถือได้ เพ่ือนําข้อมูล
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ซึ่งพบว่า การจัดการด้านเทคโนโลยีภายในองค์กรจะนําไปสู่
การแบ่งปันความรู้และข้อมูลสารสนเทศ (Adler, 1990; Huber, 1991; Williams and Kotnour, 1993) เทคโนโลยีจึงมีส่วน
สนับสนุนให้กองบังคับการปราบปรามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ส่วนปัจจัยการบริหาร พบว่า ด้านการจัดบรรยากาศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดการความรู้มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท้ังนี้ด้านการจัดบรรยากาศในองค์กรมีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนความรู้ 
(Hammami, Amaraand Landry, 2013) ซึ่งบรรยากาศท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น จะต้องเป็นบรรยากาศท่ีสามารถ
เปิดใจ ไว้วางใจ กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ (Bennett and 
O’Brien, 1994) นอกจากนั้นการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เปน็การส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับบุคคล 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีสําคัญ นําไปสู่การเรียนรู้ในระดับทีม และการเรียนรู้ในระดับองค์กร (Nonaka and Takeuchi,1999) 
นอกจากนั้นการท่ีองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สร้างองค์ความรู้ คลังความรู้ การใช้ และการแบ่งปันความรู้ใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Nonaka, 1999; Spender, 1996; Probst et al., 1998) ดังนั้น ปัจจัยท้ัง 3 ด้านจึงเป็นปัจจัยท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้กองบังคับการปราบปรามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามในบริบทท่ีศึกษากองบังคับการ
ปราบปรามเป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีบุคลากรคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และในการปฏิบัติงานเน้น
การทํางานเป็นทีม ดังนั้นการเพ่ิมอํานาจสมาชิกจึงไม่มีอิทธิพลกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

 4.3 แนวทางการพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญและผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ข้อสรุปเป็น TOWS Matrix ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4ผลการวิเคราะหส์ังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม เพ่ือสรุปเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย TOWS Matrix 

จุดแข็ง-โอกาส (SO) 
�ภาวะผู้นํามีบทบาทสําคัญ เพ่ือตอบสนองนโยบาย
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นตํารวจมืออาชีพเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชน 
�หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงยาวนาน และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก เอกชน เพ่ือการพัฒนา 
�ข้าราชการตํารวจทุกนายมีความภูมิใจ มีงานท้าทาย มี
ศักยภาพและได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความ 
ร่วมมือจากต่างประเทศ ไดร้ับการสนับสนุนเทคนคิและ
อุปกรณ์ท่ีทันสมยัมาใช้งาน 

จุดแข็ง-ภัยคุกคาม (ST)      
�ผู้นําใช้บทบาทท่ีเข้มแข็งปรับเปลี่ยนป้องกันและกําหนด
แนวนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีไม่เอ้ือต่อการเรยีนรู ้
�กองบังคับการปราบปรามมีช่ือเสียงยาวนานเป็นท่ียอมรับ 
สามารถเข้าแก้ไขปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติจากกระแส
โลกาภิวัฒน ์
�ภาวะผู้นําสามารถท่ีจะแก้ไขปญัหาท่ีเกิดข้ึน จากการใช้ความรู้ทาง
วิชาการได้ง่ายข้ึน 
�ข้าราชการตํารวจทุกนายมีความภูมิใจ มีความอดทน ไดจ้าก
กระแสการเมือง ซึ่งกระทบการบรหิารบุคคล งบประมาณท่ีเกิดข้ึน 
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จุดอ่อน-โอกาส(WO) 
�อํานาจผู้นําไมส่มบรูณ์ ตํารวจขาดความเข้าใจเอาใจใส่
ในงานเพ่ือเป็นตํารวจมืออาชีพ ย้ําการใช้นโยบายหลัก
เพ่ือปรับแก้ 
�วัฒนธรรมดั้งเดิมปรับยาก ขาดการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ขาดการพัฒนาเข้าสู่ AEC ต้องใช้หน่วยงานนอก
เอกชนมาสนับสนุน 
� ไม่มเีทคโนโลยีท่ีพอเพียง บุคลากรขาดการสะสม
ความรู้ ไม่มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่มโีอกาส
จากเครือข่ายและหน่วยงานต่างประเทศให้การสนับสนุน
อุปกรณ์และเทคนิคสมัยใหม ่

จุดอ่อน-ภยัคุกคาม (WT)     
�ผู้นําขาดอํานาจ ตํารวจไมเ่อาใจใส่แนวทางปฏิบัติงานไม่เอ้ือต่อ
การเรยีนรู ้
�วัฒนธรรมดั้งเดิมปรับยาก ผู้นําระดับล่างมาจากหลากหลายหนา้ท่ี 
การปรับองค์ความรู้ทางวิชาการเปน็เรื่องยาก ขาดเทคโนโลยี ขาด
การพัฒนาบุคลากร การให้รางวัลไม่ชัดจน การจัดการความรู้ไม่ได้
มาตรฐาน บุคลากรไมม่ีการสะสมความรู้ และเทคนิค  
�ปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนกระทบการบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ กระแสโลกาภิวัฒน์นํามาซึ่งการเกิดอาชญากรรมอย่าง
รวดเร็ว ข้าราชการตํารวจขาดความเอาใจใส่ในงาน 

 
 จากข้อมูลในตารางท่ี 4 พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยตามความมุ่งหมายท่ี 1 และความมุ่งหมายท่ี 2 
(นําเสนอในหัวข้อท่ี 4.1 และ 4.2 ตารางท่ี 2 ในบทความนี)้ โดยมีประเด็นสําคัญท่ีสอดคล้องกัน ว่ากองบังคับการปราบปรามมี
จุดแข็งท่ีสําคัญในด้านบทบาทภาวะผู้นํา และความต้องการพัฒนาและความพร้อมของปัจจัยองค์กรทุกด้าน ยกเว้นด้าน
เทคโนโลยี มีจุดอ่อนท่ีสําคัญ คือ ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการความรู้ มีโอกาสในการพัฒนาปัจจัยการบริหารเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านการจัดการความรู้ ท้ังนี้โดยมีปัจจัยกดดัน (ภัยคุกคาม) ท่ีสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยองค์กร และปัจจัยการบริหารท่ีมีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ตารางท่ี 3 ใน
หัวข้อ 4.2) จึงอาจจะกําหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ชัดเจน ท้ังท่ีเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST 
Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เพ่ือพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ดังตัวอย่างในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
1. ผู้บริหารทุกระดับใหค้วามสาํคญัและเป็นผู้นําในการ
กําหนดให้ “การพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู”้ เป็นยทุธศาสตรส์ําคญั
ประการหนึ่งของการพัฒนากองบังคับการปราบปราม 
2. มุ่งเน้นการยกระดับการเรียนรูข้องบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กร 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. มุง่เน้นการเพ่ิมอํานาจในการตดัสินใจของผู้นําให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสถานการณภ์ายใน
และภายนอกขององค์กร 
2. มุ่งเน้นสร้างระบบการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกอง
บังคับการปราบปราม 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. มุ่งพัฒนาให้มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 
2. มุ่งพัฒนาให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนากองบังคบัการปราบปราม 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรภายใน
กองบังคับการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 
2. มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศในองค์กรให้มีความยดืหยุ่น
และเอ้ือต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรและการเปลีย่นแปลงทางการเมืองบนหลักการ
ของประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
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5. ข้อสรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่ากองบังคับการปราบปรามมีระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก โดยมีปัจจัย
องค์กร ด้านโครงสร้าง ด้านภาวะผู้นํา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และมีปัจจัยการบริหาร ด้านการจัดบรรยากาศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดการความรู้ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ความมุ่งหมายท่ี 1) ท้ังนี้โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนากองบังคับการ
ปราบปรามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ท้ังในเชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไขและเชิงรับ (ความมุ่งหมายท่ี 3) 
ดังสรุปในตารางท่ี 5 

จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้บริหารกองบังคับการปราบปรามสามารถนําไปใช้ ดังนี้ 1) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการมุ่งให้ความสําคัญกับปัจจัยองค์กร ด้าน
โครงสร้าง วัฒนธรรม ภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยี  และปัจจัยการบริหาร ด้านการจัดบรรยากาศ การเพ่ิม
อํานาจสมาชิก การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้รางวัลและการจัดการความรู้ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้สภาวะการณ์ของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนนําไปสู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปราม ท่ีมีภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อย และการสร้างความ
ผาสุกให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการตํารวจไปสู่ความเป็นตํารวจมืออาชีพ  สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในทุกระดับ ตั้งแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตํารวจ ท้ังนี้กล
ยุทธ์หนึ่งท่ีจะนําไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้น้ัน ก็คือ  การสร้างให้องค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบด้านเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไม่มีวันสิ้นสุด และการเรียนรู้นี้เองท่ีทําบุคลากรมีความรู้ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมท่ีจะ
พัฒนาตนเอง และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องนั้นเอง    นอกจากนั้นองค์กรอ่ืน ๆ อาจนําไปปรับใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรในอนาคต  ท้ังนี้การมุ่งให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ย่อมทําให้องค์กรนั้นมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง แสวงหาความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

ท้ังนี้โดยนําไปพิจารณาประกอบการดําเนินการท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ได้ดังนี ้
 - เชิงนโยบาย กองบังคับการปราบปราม นําเอายุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix มา
กําหนดในสาระสําคัญท่ีพบว่ามีภาวะผู้นํามีบทบาทสําคัญมาเป็นยุทธศาสตร์ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้เป็นสําคัญและได้
พบว่าด้านเทคโนโลยีและการจัดการความรู้ท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน นําเอามาใช้ในใน
ยุทธศาสตร์ โดยต้องนําเสนอแนวนโยบายในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับการเรียนรู้ภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ สุดท้ายยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และยุทธศาสตร์เชิงรับและ
เชิงป้องกันในงานป้องกันปราบปรามมาขับเคลื่อนหน่วยงานให้สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ และบรรจุไว้ในแผนประจําป ี
2558 
 - เชิงปฏิบัติการจะต้องมุ่งเน้นการกําหนดแนวทางพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี ท้ังทางด้านการขอรับการสนับสนุน 
อุปกรณ์ เครื่องมือ สร้างระบบงานพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอย่างทันทีเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศท่ีจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดเก็บองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้กองบังคับการปราบปรามแข็งแกร่ง
ยิ่งข้ึน และในด้านการบริหารจะต้องร่วมมือกันอย่างสอดคล้อง จริงจัง ยิ่งยวด เพ่ือให้เกิดการสร้างบรรยากาศ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การให้รางวัล และการจัดการความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่ง ทําให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจากผู้ปฏิบัติสู่ชุมชน
นักปฏิบัติและพัฒนาไปสู่กองกํากับการและกองบังคับการ และนํารูปแบบการเรียนรู้ของกองบังคับการปราบปราม (CSD 
Learning Organization Model) มาใช้ในการปฏิบัติงานอันจะทําให้กองบังคับการปราบปราม สามารถยกระดับองค์กรให้มี
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ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันเป็นการพลิกโฉมของหน่วยงานได้อย่างจริงจัง และนําศักยภาพของกองบังคับการปราบปราม 
ท่ีสร้างข้ึนใหม่มาบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management Analysis) เพ่ือการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างเต็มระบบ 
 โดยสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในบทความนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อกองบังคับการปราบปรามในการนํา
ผลการศึกษาไปใช้ท้ังในเชิงนโยบายและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการพัฒนากองบังคับการปราบปรามสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแลว้ยงั
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ในการนําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้  
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การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สูม่าตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

Logistics’ Business Improvement to International Standardization towards the ASEAN Economic 

Community (AEC) 

ว่าท่ีร้อยเอกสารัตน์ เถื่อนสุวรรณ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการทํางาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่

มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ประชากร และกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และการใช้สังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี

สถานประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของผู้ประกอบการ

ธุรกิจโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริหารยังขาดความชัดเจนในรูปแบบข้ันตอนการทํางาน กลุ่มพนักงานไม่ได้รับการ

อบรมด้านกระบวนการทํางาน ทําให้ไม่มีความรู้เพียงพอต่อการให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการด้าน โลจิสติกส์ไม่ได้รับการแก้ไข

บกพร่องต่อการให้บริการท่ีได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนเก่ียวข้องท่ีสําคัญต่อการพัฒนาให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์สู่

มาตรฐานสากล ท่ีนําไปสู่การกําหนดนโยบายการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพการทําให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การมี

กระบวนการทํางานท่ีสอดคล้องกับให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ และการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางานให้เป็นท่ี

ยอมรับตามมาตรฐานสากลอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล 

พบว่า ผู้ให้บริการยังไม่มีรูปแบบในระบบการทํางาน มีพนักงานบางรายไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่

มาตรฐานสากล เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการทํางานท่ีมีกลไก และระบบในการกํากับการทํางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญ

ต่อการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการให้บริการ ซึ่งผลการศึกษามีความ

สอดคล้องกันท้ัง 2 เขตพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

คําสําคัญ: โลจสิติกส์ มาตรฐานสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the procedure, problem, and obstacle of improving 

logistics’ international standardization towards ASEAN Economic Community. In-depth interview is applied 

for this study with 3 target groups which are selected from an observation in related fields and primary 

data from logistics service providers’ in-depth interview. The result from the study found that the logistics 

management teamlack of distinctness in the working procedure, staffs have no training in the working 

procedure and lower service level and the complain form customer has no improved service level which 

are the most important to logistics’ international standardization such as setting of effective policies and 
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customers satisfaction, the coherence logistics service procedure, and resolving the continuous 

improvement in logistics service procedure towards logistics’ international standardization, etc. The 

Problems and obstacles to improve logistics’ international standardization can be discussed that some of 

company has no working procedure, some of  staffs are unaware to cooperate for logistics’ international 

standardization system because they are not familiar with procedure systems as a significant monitoring of 

improving logistics towards international standardization system effected to slower service. The results are 

coherence in both of the central and provincial of area study. 

Keywords: Logistics, International standardization, ASEAN Economic Community (AEC) 

 

บทนํา 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน เพ่ือนําไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิต

และการบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนและยึดผลประโยชน์

ร่วมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม

ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับ

ชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบ

การขนส่งคนและสินค้าท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

พ้ืนท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนการเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ รวมท้ังการสร้างความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพในการ

พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ท่ีเป็นการ

ป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ท้ังนี้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทย ท้ัง

ในด้านทักษะภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ นั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเช่ือมโยง

การดําเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ท้ังในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังการ

พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความรู้ด้านศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ

เพ่ือนบ้านและความรู้ในการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และช่องทางส่งออกในอนุ
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ภูมภิาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากล เพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ โดย

ประเทศไทยได้ให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

ด้วยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในธุรกิจโลจิสติกส์ ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ  โลจิ

สติกส์สู่มาตรฐานสากล รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีใช้ใน

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในธุรกิจโลจิสติกส ์

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล 

 3. เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง และระบบโลจสิติกส ์

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

 1. พ้ืนท่ีท่ีใช้ดําเนินการศึกษาวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสถานประกอบการผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics services provider) ในพ้ืนท่ี

ส่วนกลางจํานวน 6 จงัหวัด ได้แก่ พ้ืนท่ีให้บริการกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดในเขตภาคตะวันออกจํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ พ้ืนท่ีให ้

บริการจังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

 2. กลุ่มเป้าหมายดําเนินการศึกษาวิจัย 

 ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กลุ่มพนักงานภายในสถานประกอบการผู้ให้

บริการธุรกิจโลจิสติกส์ และกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส ์ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท้ังพ้ืนท่ีส่วนกลาง และพ้ืนท่ีจังหวัดในเขตภาค

ตะวันออกจํานวน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprise) ท่ียังไม่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลจํานวน 40 กลุ่มตัวอย่าง และจากผู้ใช้บริการท่ีได้รับ

บริการในกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการในสัดส่วนท่ีเท่ากันจํานวน 40 กลุ่มตัวอย่าง 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ดําเนินการศึกษาวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์

แบบเป็นทางการ (Standardized or Structured) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้สร้างข้ึนไว้เรียบร้อยล่วงหน้า ผู้
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ศึกษาวิจัยจะสัมภาษณ์ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล โดยใช้คําถามเหมือนกันท้ังหมดเนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม มีความเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทํางานต่อระบบธุรกิจโลจิสติกส์ท้ังระบบ เพ่ือให้ผู้ให้

สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นและศึกษาจากข้อมูลท่ีมีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้ อ่ืน จากนั้นนํามาทําการวิเคราะห์และ

ประมวลผลตามประเด็นในการศึกษาด้านต่างๆ 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาวิจัยเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูล 2 

ระดับ คือ  

 4.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ

          เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)และจาก
การสังเกต (observation)แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายในประเด็นเฉพาะเจาะจง ซึ่งการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นท่ีชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็น หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางแบบมีความ
ละเอียดและลึกซึ้ง 
 4.2 ข้อมูลทุติยภูม ิ
         เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และรายงานการศึกษาต่างๆ ท่ีได้
ทําการศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแล้ว จึงดําเนินการนําเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลปฐมภูมิเมื่อ
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะนํามาวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆดังนี ้
    5.1 วิเคราะห์กระบวนการทํางานในธุรกิจโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการทํางานในธุรกิจโล
จิสติกส์ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกระบวนการทํางานตามมาตรฐานสากล 
(International Standardization) 
    5.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล เพ่ือกําหนดปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ภายในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค สามารถนําไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ภายในเขตพ้ืนท่ีส่วนกลางและเขตพ้ืนท่ีต่างจังหวัด พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากลต่อภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการกระบวนการทํางานและการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า ท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายท้ัง 2 เขตพ้ืนท่ีศึกษาในส่วนกลางและเขตต่างจังหวัดมีความเห็นสอดคล้อง
กัน ในประเด็นด้านกระบวนการทํางานท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขาดความต่อเนื่อง จากจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ทางผู้บริหารได้กล่าวถึงในข้ันตอนการทํางานท่ีมีความไม่ต่อเนื่องจากพนักงานภายในสถานประกอบการท่ีไม่มี
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ประสบการณ์การทํางาน ส่วนพนักงานภายในสถานประกอบการได้กล่าวว่าทางผู้บริหารสถานประกอบการยังขาดความชัดเจน
ในรูปแบบและข้ันตอนในการทํางานทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และผู้ใช้บริการได้กล่าวว่าทางผู้ให้บริการมีการ
เปลี่ยนแปลงพนักงานภายในสถานการประกอบการอยู่ตลอดเวลา ทําให้ได้รับการบริการท่ีล่าช้า เสียเวลาต่อการเข้ารับบริการ
ในแต่ละครั้ง รวมท้ังพนักงานใหม่ท่ีให้บริการนั้นยังไม่ได้รับการอบรมด้านกระบวนการทํางานท่ีเพียงพอจึงทําให้ขาดความรู้ 
ความเข้าใจต่อการให้บรกิาร ไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดจากการให้บริการท่ีผ่านมา   

ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า พนักงานภายในสถานประกอบการยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญ ต่อการกระบวน
ทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะนําไปสู่พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานให้มีความยุ่งยาก และมีความสลับซับซ้อนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน ขาดความชัดเจนในข้ันตอนให้บริการ จึงทําให้พนักงานท่ีไม่ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือต่อการ
พัฒนาภายในองค์กร รวมท้ังพนักงานภายในองค์กรยังไม่มีความคุ้นเคยกับการทํางานท่ีมีกลไกและระบบในการกํากับการ
ทํางาน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และในส่วนของผู้ใช้บริการ
ธุรกิจโลจิสติกส์ยังไม่เห็นถึงความสําคัญต่อการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัญหาในการรับบริการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุ
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ  

ซึ่งทางผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ พนักงานภายในสถานประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ และ
ผู้ใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ ต่างก็มีส่วนเก่ียวข้องต่อการพัฒนาให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ในการกําหนด
นโยบายการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และมีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการทํางานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องต่อการให้บริการโลจิสติกส์ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทํางานให้เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังกระบวนการทํางานต่างๆ ในธุรกิจโลจิสติกส์
นั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้ังขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย ยังไม่มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ISO) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับระบบท่ีวางแผนการทํางาน การทํางานตามท่ีได้วางแผนไว้ การ
ตรวจสอบการทํางานให้เป็นตามแผน ตามหลักการบริหารตาม PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพในการ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์สําหรับผู้ใช้บริการในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  
   

สรุปและอภิปรายผล 

ผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือนําไปสู่การให้บริการตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2490 
ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 162 ประเทศ โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งข้ึน
เพ่ือส่งเสริมการกําหนดมาตรฐานและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปโดยสะดวก และ
ช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ โดยมาตรฐานท่ีกําหนดจาก
องค์กรนี้จัดได้ว่าเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (InternationalStandards) ท้ังนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ได้ตามกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี ้

กลุ่มผู้บริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ควรเพ่ิมรูปแบบการจัดการภายในองค์กรท่ีมีต่อกระบวนการทํางานในการ
ให้บริการเริ่มตั้งแต่นโยบายคุณภาพของสถานประกอบการ คือ ต้องมั่นใจว่านโยบายคุณภาพนั้น ถูกทําให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายขององค์กรครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการทําให้ได้ในข้อกําหนดต่างๆตามมาตรฐาน และสามารถนําไปเป็น
แนวทางสําหรับจัดตั้ง และทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ และสามารถสื่อสารให้เป็นท่ีเข้าใจท่ัวท้ังองค์กร อีกท้ังยังได้รับการ
ทบทวนความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าในกระบวนการทํางานได้ถูกกําหนดข้ึนในหน้าท่ี และระดับสายงานท่ีเก่ียวข้องใน
องค์กร สามารถวัดผลได้ และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพมั่นใจว่าได้มีการวางแผนคุณภาพเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ 
และวัตถุประสงค์คุณภาพ และความสมบรูณ์ของระบบบริหารคุณภาพยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการวางแผนและลงมือเปลี่ยนแปลง
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ระบบบริหารคุณภาพไป มีการกําหนด และสื่อสารทางด้านความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าท่ีต่างๆในองค์กรแล้วหรือผู้ท่ีถูก
แต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้มารับอํานาจและหน้าท่ีเพ่ิม ได้แก่ การทําให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆท่ีจําเป็นสําหรับ
ระบบบริหารคุณภาพได้มีการจัดทํา มีการนําไปทําจริงและยังคงดํารงไว้การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับสมรรถนะ 
(performance) ของระบบบริหารคุณภาพ และรายงานความต้องการท่ีจําเป็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 
รวมท้ังการทําให้มั่นใจว่ามีการสนับสนุนเสริมสร้างจิตสํานึกท่ัวท้ังองค์กรเก่ียวกับข้อกําหนดต่างๆ ของผู้ใช้บริการมั่นใจว่าได้มี
การจัดทํากระบวนการต่างๆ ในการสื่อสารภายในองค์กรท่ีเหมาะสม และการสื่อสารนี้ให้รวมไปถึงการสื่อสารเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ การทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามระยะเวลาต่างๆ ท่ีวางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามี
ความเหมาะสมต่อเนื่องเพียงพอและมีประสิทธิผล การทบทวนนี้ต้องรวมถึงการประเมินเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงและ
ความจําเป็นต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงระบบริหารคุณภาพ ตลอดจนนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพบันทึกต่างๆ อัน
เป็นผลจากการทบทวนต้องมีการเก็บรักษาไว้ได้แก่ ผลการตรวจประเมินต่างๆ การ feedback จากผู้ใช้บริการ สมรรถนะของ
กระบวนการให้บริการ สถานะของการป้องกันและแก้ไข มีการติดตามการดําเนินการจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งก่อน
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพและกระบวนการ 

กลุ่มพนักงานภายในสถานประกอบการผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ ควรจะต้องมีการกําหนดกระบวนการทํางานต่างๆ
การกําหนดลําดับและความสัมพันธ์ของกระบวนการการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการและควบคุม
กระบวนการต่างๆอย่างมีประสิทธิผลการได้รับทรัพยากรและข้อมูลท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินงานติดตาม วัดผล
ตามท่ีทําและวิเคราะห์กระบวนการรวมท้ังดําเนินการใด ๆ ท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้ได้ผลตาม   ท่ีวางแผนไว้และปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่องการกําหนดการจัดทําเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ได้แก่คําแถลงการณ์ของนโยบายคุณภาพ
และวัตถุประสงค์คุณภาพคู่มือคุณภาพ (Quality manual) เอกสารข้ันตอนการดําเนินการและการบันทึก เอกสารต่างๆท่ี
รวมถึงบันทึกต่างๆ ท่ีมั่นใจว่าการวางแผนการดําเนินการ และการควบคุมกระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีการ
ควบคุมเอกสาร (control documents) คือ เอกสารท่ีกําหนดโดยระบบบริหารคุณภาพต้องถูกควบคุมบันทึกต่างๆถือเป็น
เอกสารชนิดพิเศษได้แก่ การอนุมัติเอกสารก่อนการนําไปใช้ เอกสารการทบทวนและทําให้เป็นปัจจุบันตามความจําเป็นและ
อนุมัติเอกสารซ้ําการเปลี่ยนแปลงและสถานะเอกสาร เอกสารท่ีใช้มีอยู่ ณ จุดปฏิบัติงาน เอกสารท่ีรับมาจากภายนอกองค์กรท่ี
จําเป็นสําหรับการวางแผน การดําเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ และการป้องกันการใช้เอกสารท่ีถูกยกเลิกแล้วโดย ไม่ตั้งใจ 
รวมท้ังการจัดทําเอกสารข้ันตอนการดําเนินการท่ีกําหนดการควบคุมท่ีจําเป็นต่าง ๆ ในการช้ีบ่ง จัดเก็บ การนํากลับมาใช้ เก็บ
รักษาไว้ และการทําลายบันทึกต่างๆจะต้องมีหลักฐานของความมุ่งมั่นในการพัฒนา และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารต่อองค์กร หน่วยงาน ท่ีเก่ียวกับการทําตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดทํานโยบายคุณภาพการทําให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์คุณภาพได้ถูกจัดทํา การทบทวนโดย
ฝ่ายบริหารระดับสูง และการทําให้มั่นใจได้ว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรด้านต่างๆการเฝ้าติดตามภายใน (internal audit) 
รวมถึงทําการตรวจติดตามภายใน ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว้เพ่ือกําหนดว่าระบบบริหารคุณภาพนั้นต้องมีการจัดทําเอกสาร
ข้ันตอนการดําเนินการในการกําหนดหน้าท่ีและข้อกําหนดต่าง ๆ ในการวางแผนและดําเนินการตรวจติดตาม การจัดทําบันทึก 
และการรายงานผลบันทึกของการตรวจติดตามต่างๆ และผลท่ีได้ต้องถูกเก็บรักษาไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุง 
(analysis of data/ improvement) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีข้อมูลเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความ
สอดคล้องของข้อกําหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์คุณลักษณะและแนวโน้มของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกาสในการ
ปฏิบัติการป้องกัน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continual improvement) องค์กรต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้นโยบายคุณภาพ ผลการตรวจติดตาม การวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันและ
ทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหารการปฏิบัติการแก้ไข (corrective action) การปฏิบัติการป้องกัน(preventive action) รวมท้ังต้องมี
การกําหนดการดําเนินงานในการจัดการสาเหตุต่างๆ ท่ีมีความไม่สอดคล้องต่อกระบวนการทํางานท่ีน่าจะเป็นไปได้ เพ่ือ
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ป้องกันการเกิดข้ึนจริงในการกระบวนการทํางาน ตลอดจนการปฏิบัติการป้องกันต้องเหมาะสมกับผลกระทบของปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้โดยมีการทบทวนความไม่สอดคล้องต่างๆ ท่ีน่าจะเป็นไปได้และสาเหตุนั้นๆ การประเมินความจําเป็นสําหรับ
การลงมือดําเนินการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ความไม่สอดคล้องตา่งๆ เกิดข้ึนการกําหนดและลงมือดําเนินการท่ีจําเป็น บันทึกผลของ
การดําเนินการต่าง ๆ ท่ีได้ทําลงไป รวมท้ังการทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการป้องกันท่ีได้กระทําไป 

กลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรจะต้องกําหนด และดําเนินการสื่อสารกับผู้ใช้บริการด้านโล
จิสติกส์เก่ียวกับข้อมูลในการให้บริการข้อเสนอรับเข้า สัญญาหรือคําสั่งซื้อ รวมถึงการแก้ไขใดๆ และFeedback ของ
ผู้ใช้บริการรวมถึงคําร้องเรียกของผู้ใช้บริการการเฝ้าติดตามมุมมองของผู้ใช้บริการ สามารถได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น การ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลผู้ใช้บริการท่ีเก่ียวกับด้านคุณภาพ การสํารวจความเห็นของผู้ใช้บริการ ผลการ
วิเคราะห์ความสูญเสียทางธุรกิจ คําติชม การเคลมในระยะประกัน และรายงานจากตัวแทนจําหน่าย เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ควรมีการตรวจติดตามกระบวนการ
ทํางานองค์กรภายในอย่างสม่ําเสมอ โดยตรวจสอบความบกพร่องและประสิทธิภาพของระบบเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข และ
ตรวจสอบความพร้อมของระบบอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะมีการตรวจติดตามภายในโดยผู้ตรวจติดตามอาจจะมาจากคนในองค์กร
หรือจากภายนอกก็ได้ การตรวจติดตามของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจากภายนอกองค์กร และการตรวจติดตามโดยหน่วยงานท่ีให้
การรับรองระบบคุณภาพอยู่ตลอดเวลา 

กิตติกรรมประกาศ  

 ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือข้อมูล ให้คําปรึกษา และท่ีให้การสนับสนุนงาน
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พนักงานภายในสถานประกอบการผู้ให้บริการธุรกิจโลจิ
สติกส์ และผู้ใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ ท้ังพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีต่างจังหวัด รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีให้ข้อมูลในด้านต่างๆ
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย  

เอกสารอ้างอิง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555).  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557  
จาก http://www.nesdb.go.th 
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 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557  
 จาก http://www.nesdb.go.th 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555).  
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การวิจัยภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

อาจารย์เกศินี   บัวดิศ 
 

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องการวิจยัภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

กุลในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรมีหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน  400 

คน เพศหญิงอันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน  43 คนคิดเป็น 91.9 รองลงมา คือหญิง คณะบริหารธุรกิจจํานวน 
154 คน คิดเป็น 81.1 อันดับสุดท้ายคือ  คณะนิเทศศาสตร์  จํานวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และมีอายุส่วนใหญ่ 21-25 ปี มาก
ท่ีสุด และส่วนท่ี 2 ด้านภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจําแนกด้านต่าง ๆโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ช่ือเสียง ด้านวิชาการ  
ด้านบริการ  ด้านกิจกรรม  และด้านสภาพแวดล้อม  ซึ่งสรุปโดยเรียงลําดับ1, 2 และ 3  มีสรุปผลการศึกษาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้1)  ภาพลักษณ์ด้านช่ือเสียง เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน
ช่ือเสียง  อยู่ในระดับ” ดีมาก “ เท่ากัน 2 อันดับแรกพบว่า คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด

เท่ากับ =3.93  รองลงมา คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3.62  และคณะเศรษฐศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

=3.592) ภาพลักษณ์ด้านวิชาการเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน
วิชาการ  อยู่ในระดับ” ดีมาก “ เท่ากัน 2 อันดับแรกคือ  พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด

เท่ากับ =3.97  รองลงมาคือคณะนิเทศศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3.93 และคณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.803) 
ภาพลักษณ์บริการ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านบริการ  อยู่ในระดับ ” 

ดี “  พบว่า อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.97  รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจ   มีค่าเฉลี่ย =3.57  และคณะสถาปัตยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.484) ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านกิจกรรม  อยู่ในระดับ ” ดี “  พบว่า อันดับ

แรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =4.04  รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ มี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.91คือและคณะสถาปัตยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3. 87 และ 5) ภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านสภาพแวดล้อม  อยู่ในระดับ “ ดี” พบว่า 

อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.50  รองลงมาคือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  มีค่าเฉลี่ย =3.43  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.37 
คําสําคัญ: มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ภาพลักษณ์ ความคดิเห็น 
 

Abstract 

In research studies to promote the University's image Vongchavalitkul In view of university 

undergraduates Vongchavalitkul. The sample consisted of 400 students from nine of the Faculty of Law 

Faculty of Business Faculty of Education. Faculty of Arts, Faculty of Economics. Faculty of Engineering 

School of Architecture and the Faculty of Public Health. Tools used to collect data. The questionnaires 

were constructed query into two parts: Part 1 General Part 2 image view students identified 5 areas and to 
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study the images to promote the university Vongchavalitkul in view of undergraduate university Wong 

Chavalit. Gul. University of query image of the researcher created. 

 This research aims to study the images to promote the University's research Vongchavalitkul In 

view of university undergraduates Vongchavalitkul. 

The research is divided into two parts. 

 Part 1 General Information on demographic characteristics. The study found that Most of the 

sample of 400 female first is the number of 43 persons or 91.9 Nursing, followed by Business 

Administration 154 women representing a 81.1 final rating. Communication Arts 26 people, mostly aged 21 

to 25 was 63.4 years, and most 

 Part 2 of the image in view by the students were divided into five areas: academic reputation, 

the activities and the environment. Summarized by the No. 1, 2 and 3 summarize the results of the 

following discussion. 

1. The image of the celebrity. 

 Overall brand image in terms of reputation. For Public Relations of the University 

Vongchavalitkul in view of the well-known scholar in the "Very Good" as well as the two first met, Faculty 

of Nursing. Faculty of Education The highest average ratio = 3.93, followed by the Faculty of Health 

Sciences and the Faculty of Economics of the mean = 3.62. The mean minimum = 3.59. 

2. Academic reputations. 

 Overall brand image. For Public Relations of the University Vongchavalitkul in view of the 

students in the academic level of "good" as the first two, is that the Board of Nursing. Faculty of Education 

The highest average ratio = 3.97, followed by the Faculty of Arts and Faculty of Law has an average = 

3.93. The mean minimum = 3.80. 

3. The image service. 

 Overall brand image. For Public Relations of the University Vongchavalitkul in view of student 

services at the level of "good" is the first Board of Education. The highest average ratio = 3.97, followed by 

the Faculty of Engineering. Mean = 3.57 and Administration Board Architecture ergonomics. The mean 

minimum = 3.48. Four. Above image activity Overall brand image. For Public Relations of the University 

Vongchavalitkul in view of the students in the activity levels of "good" is the first of Nursing. Faculty of 

Education The highest average ratio = 4.04, followed by the Faculty of Law. Mean = 3.91 is minimal and 

the architecture ergonomics mean = 3. 87th.Five. Further image the environment. Overall brand image. In 

order to promote the university's student Vongchavalitkul in view of the environment in the "good" is the 

first of Nursing. Faculty of Education The highest average ratio = 3.50, followed by the Faculty of 

Engineering. Mean = 3.43 and Administration Faculty of Public Health. The mean minimum = 3.37. 
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บทนํา 

การประชาสัมพันธ์ในองค์กรทุกฝ่ายหรือทุกแผนกต่างก็มีฝ่ายต่าง ๆในการประสานงานหรือการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานด้วยกัน เดิมภาพลักษณ์มีมานานแล้วและถือว่าเป็นงานท่ีสร้างความสําเร็จให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆท่ีต้องการ
ได้เป็นอย่างดียิ่ง  อาจกล่าวไดว่้า ภาพลักษณ์เป็นส่งท่ีสามารถสร้างได้ง่าย  แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างยาวนานจะเห็น
ได้ว่า  ผลการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีนอกจากจะทําให้งานบรรลุตามเป้าหมายของการทํางานแล้ว ยังสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับ
หน่วยงานนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง 

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานสื่อสัมพันธ์ท่ีมีความสําคัญและเป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง  มีระบบงานท่ีซับซ้อน   

แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นําขององค์การและบุคคลท้ังยังช่วยให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือท้ัง

จากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วยนับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งหากมีการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักจะทําให้องค์กรนั้นประสบความสําเร็จม ี ช่ือเสียง ความศรั ทธ า

และความน่าเช่ือถือของคนท่ัวไปมหาวิทยาลัยสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยและยังเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน

ท่ีมตี่อหน่วยงานหรือสถาบันนั้นย่อมเป็นภาพท่ีสวยงามนั่นคือเป็นภาพท่ีหน่วยงานสถาบันท่ีเป็นไปในทางท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ

ศรัทธาและการได้รับไว้วางใจ  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ

ความศรัทธาและความไว้วางใจท่ีนักศึกษามาศึกษาในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทําให้การประชาสัมพันธ์มีความสําคัญและ

ตระหนักถึงการบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาวิจัยในครั้งมีความมุ่งหมายศึกษามุมมองความคิดเห็นภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของนักศึกษาและนักศึกษา

คิดอย่างไรต่อมหาวิทยาลัยและเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในแง่มุมงานประชาสัมพันธ์และเพ่ือ

นําไปใช้เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ 

 2. เพ่ือศึกษามุมมองความคิดเห็นของภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ขอบเขตการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 

นิยามศัพท์  

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หมายถึง ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน

มุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นภาพลักษณ์ในมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม1 ชุด ออกเป็น 2 ส่วน คือ ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี  2 ภาพลักษณ์ในมุมมอง
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นักศึกษาจําแนกด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ ช่ือเสียง ด้านวิชาการ  ด้านบริการ  ด้านกิจกรรม  และด้านสภาพแวดล้อม  ซึ่ง

ประเมินได้จากแบบสอบถามภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   ได้แก่    เพศอายุ การศึกษา คณะ และสถานภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง  นักศึกษาระดับปรญิญาตรี  จาก 9 คณะ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  
 1) ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  
 2) ตอนท่ี  2 ภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจําแนกด้านต่าง 5 ด้านคือ ด้านช่ือเสียง ด้านวิชาการ  ด้านบริการ  ด้าน
กิจกรรม  และด้านสภาพแวดล้อม   
 
 

ปัจจัยท่ีทําให้เกิดภาพลักษณ ์

• พฤติกรรม 
• การสร้างสรรค ์
• การเข้ามามีส่วนร่วม 
• การบริการ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร ์

• เพศ 
• อาย ุ
• การศึกษา 

 

ขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์ 

• ข้อมูลภายใน 

• ข้อมูลภายนอก 

• กําหนดทิศทางกรอบ
กลุ่มเป้าหมาย 

• การวางแผนโปรแกรม 

• การประชาสัมพันธ ์

• การสื่อสาร 

• การติดตามผลการ
ดําเนินการ 

• การประเมินผล 

 

ความคิดเห็นเพื่อกําหนดเป็น

ส่วนหนึ่งของรูปแบบการสร้าง

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี ข อ ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ภาพลักษณ์ด้าน  

1. ชื่อเสียง 
2. วิชาการ 
3. บริการ 
4. กิจกรรม 
5. สภาพแวดล้อม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้ันเตรียมการ คือ เตรียมความพร้อมของผู้วิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการและ
ระเบียบวิจัย สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ และเตรียมเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. ข้ันดําเนินการผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผู้ตอบแบบสอบถามและจากทุกคณะ ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมลู  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ( Statistics package for the Social  Science) เพ่ือ
หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (mean)  
 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่อง การวิจัยภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
เป็นจากเพศ หญิงอันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน  43 คนคิดเป็น 91.9 รองลงมา คือหญิงคณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 154 คน คิดเป็น 81.1 อันดับสุดท้ายคือ  คณะนิเทศศาสตร์  จํานวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และมีอายุส่วนใหญ่ 21-25 
ปีมากท่ีสุดภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจําแนกด้านต่าง ๆโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ช่ือเสียง ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
และด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสรุปโดยเรียงลําดับ1 2 และ 3  มีสรุปผลการศึกษาอภิปรายผลดังต่อไปนี ้
 ด้านช่ือเสียง   โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ “ดีมาก” ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน  เท่ากัน 2 อันดับแรกพบว่า คือ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดเท่ากับ =3.93  รองลงมา คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3.62  และคณะเศรษฐศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด  =3.59 
 ด้านวิชาการ โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ “ดีมาก” ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ในมุมมองของนักศึกษา เท่ากัน 2 อันดับแรกคือ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 

=3.97  รองลงมาคือคณะนิเทศศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3.93 และคณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.80 
ด้านบริการ โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ “ด”ี ภาพลักษณเ์พ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของ

นักศึกษา พบว่า อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์  มคี่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.97  รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   มีค่าเฉลี่ย =3.57  และคณะสถาปัตยศาสตร์  มคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.48 
 ด้านกิจกรรม โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ “ด”ี  ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน
มุมมองของนักศึกษาในด้านกิจกรรมพบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 

=4.04 รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.91คือและคณะสถาปัตยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย =3. 87 
 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ “ดี”  ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมพบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.50 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย =3.43 และคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.37 
 
สรุป  
การวิจัยในเรื่องภาพลักษณเ์พ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของความคดิเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทาง

x x

x

x

x x

x

x x

x x x

x x

x



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS คร้ังท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

302                    : การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 

 

ประชากรศาสตร ์จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 400 คน เพศหญิงอันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
จํานวน  43 คนคิดเป็น 91.9 รองลงมา คือหญิง คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 154 คน คิดเป็น 81.1 อันดับสุดท้ายคือ คณะ
นิเทศศาสตร์  จํานวน 26 คน คดิเป็น 63.4 และมีอายุส่วนใหญ่ 21-25 ปีมากท่ีสดุในส่วนท่ี 2  ด้านภาพลักษณ์ในมุมมอง
นักศึกษาจําแนกด้านต่าง ๆโดยแบง่ออกเป็น 5 ด้านคือ ช่ือเสียง ด้านวิชาการ  ด้านบริการ  ด้านกิจกรรม  และด้าน
สภาพแวดล้อม  ซึ่งสรปุโดยเรียงลาํดับ1, 2 และ 3  มีสรุปผลการศึกษาอภิปรายผลดงัต่อไปนี ้
 

1.ด้านภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียง    
 

คณะ  
คณะพยาบาลศาสตร์  3.93 

คณะศึกษาศาสตร์          3.93 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   3.62 

คณะเศรษฐศาสตร์    3.59 

 
  ภาพลักษณโ์ดยรวมในด้านช่ือเสียง   เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาใน
ด้านช่ือเสียง  อยู่ในระดบั” ดีมาก “ เท่ากัน 2 อันดับแรกพบว่า คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดเท่ากับ =3.93  รองลงมา คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =  และคณะเศรษฐศาสตร์  มคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

=3.59 
 

2. ด้านภาพลักษณ์ วิชาการ 
 

คณะ  
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์   

3.97 

คณะนิเทศศาสตร์   3.93 

คณะนติิศาสตร์  3.80 
 

  ภาพลักษณเ์พ่ือการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านวิชาการ  ภาพรวม
โดยอยู่ในระดับ“ ดีมาก ”  เท่ากัน 2 อันดับแรกคือ  พบว่า คณะพยาบาลศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ

เท่ากับ =3.97  รองลงมาคือคณะนิเทศศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3.93 และคณะนิตศิาสตร์ มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด  =3.80 
 

3. ด้านภาพลักษณ์บริการ  

คณะ  
คณะศึกษาศาสตร์   3.97 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ    

3.57 

คณะสถาปัตยศาสตร์   3.48 

  ภาพลักษณเ์พ่ือการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านบริการ พบว่า อันดับ

แรกคือ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.97  รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ   มี

ค่าเฉลี่ย =3.57  และคณะสถาปัตยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.48 

x

x x

x

x

x x x

x

x

x x
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4. ด้านภาพลักษณ์กิจกรรม 
คณะ  
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์   

4.04 

คณะสถาปัตยศาสตร์   3. 87 

คณะนติิศาสตร์  3.91 

 
  ภาพลักษณโ์ดยรวม เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านกิจกรรม  

อยู่ในระดับ ” ดี “  พบว่า อันดับแรก คือ คือ คือและคณะสถาปตัยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3. 87 
 
5. ด้านภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพลักษณโ์ดยรวม เพ่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน
สภาพแวดล้อม  อยู่ในระดับ “ ด”ี พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 

=3.50  รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะบริหารธุรกิจ  มีคา่เฉลี่ย =3.43  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.37 
ตารางรวมเพ่ือการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา 

ด้าน คณะ ค่าเฉลี่ย  ระดับ 

ช่ือเสียง 1.คณะพยาบาลศาสตร ์
   คณะศึกษาศาสตร์    
2.คณะสาธารณสุขศาสตร์   
3. และคณะเศรษฐศาสตร์   

3.93 
 
3.62 
3.59 

ดีมาก 

ด้านวิชาการ 1.คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศึกษาศาสตร์  
2.คณะนิเทศศาสตร์   
3.คณะนิตศิาสตร์    

3.97 
 
            3.93 
3.80 

ดีมาก 
 
 

ด้านบริการ 1.คณะศึกษาศาสตร์   
2.คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  คณะบริหารธุรกิจ   
3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

3.97 
3.57 
 
3.48 

ด ี

x

x

x x

x

x

คณะ  
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์   

3.50 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 คณะบรหิารธุรกิจ   

3.43 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  3.37 

x
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ด้านกิจกรรม 1.คณะพยาบาลศาสตร์   
   คณะศึกษาศาสตร์   
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
3. คณะนิติศาสตร ์

4.04 
3. 87 
 
3.91  

ด ี

ด้านสภาพแวดล้อม 1.คณะพยาบาลศาสตร ์
   คณะศึกษาศาสตร์   
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   คณะบริหารธุรกิจ    
3.คณะสาธารณสุขศาสตร์  

3.50 
 
3.43 
 
3.37 

ด ี

 
อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี ้
 1. ในการศึกษาข้อมูลท่ัวไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย3ุ1- 21-25 ปี
ส่วนมากศึกษาสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร ์  
 2.จากการศึกษาข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านช่ือเสียง
และด้านบริการวิชาการ รวม 2 ด้านโดยรวมนักศึกษามีอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักศึกษามีมุมมอง
ความคิดเห็นของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาใน
ด้านช่ือเสียงและด้านวิชาการ และโดยเรียงตามลําดับส่วนด้าน บริการ ด้านกิจกรรม  ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี ดังนี้ 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี ้
 ด้านช่ือเสียง   นักศึกษามีมุมมองความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมอง
ของนักศึกษา โดยภาพรวม ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา อยู่ใน

ระดับ” ดีมาก “ เท่ากัน 2 อันดับแรกพบว่า คือ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 

=3.93  รองลงมา คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =  และคณะเศรษฐศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.59  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยอรอุมาไชยเศรษฐ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ปัจจุบันโดยรวมท้ัง 17 ด้านของมหาวิทยาลัยพายัพอยู่ในระดับดีเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ด้านอาคารสถานท่ีอาจารย์ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีความเป็นสากลความมั่นคงสภาพแวดล้อมภายในการ
ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาการบริการทางวิชาการแก่สังคมการประชาสัมพันธ์ผู้บริหารการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพ
บัณฑิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการวิจัยและความมีช่ือเสียงยกเว้นภาพลกัษณ์ด้านค่าหน่วยกิตท่ีกลุ่มตัวอย่างมีทัศนะอยูใ่น
ระดับปานกลางส่วนภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยพายัพด้านท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มคิดว่าดีท่ีสุดคือภาพลักษณ์
ด้านความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยส่วนท่ีควรปรับปรุงท่ีสุดคือภาพลักษณ์ด้านค่าใช้จ่ายนอกจากนี้แล้วจากการทดสอบ
สมมุติฐานทําให้ทราบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพายัพอยู่ในระดับท่ีดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.01) และกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกันส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพในช้ันปีต่างๆมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่าง
กันโดยพบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีทัศนะต่อภาพลักษณ์แตกต่างจากช้ันปีท่ี 2 และท่ี 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
แตกต่างจากช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.01) 
 ดา้นวิชาการ  โดยภาพรวม ภาพลกัษณ์เพ่ือการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
ใน ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ“ ดีมาก ”  เท่ากัน 2 อันดับแรกคือ  พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย

x

x x
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มากท่ีสุดเท่ากับ =3.97  รองลงมาคือคณะนิเทศศาสตร์  มคี่าเฉลี่ย =3.93 และคณะนติิศาสตร์ มคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ  
=3.80 เช่นเดียวกับการศึกษาของกุลธิดา (2545) เก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุกระจายเสยีง โทรทัศน์มากท่ีสุด และยังพบว่าระดับการเปิดรบัข่าวสารท่ีแตกต่างกันมี
ผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีต่างกัน 
 ด้านบริการ  โดยภาพรวม ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา

ใน พบว่า อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ =3.97  รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจ   มีค่าเฉลี่ย =3.57  และคณะสถาปัตยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  =3.48 ซึ่งสอดคล้องด้านการวิจัยพบว่า 
การส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและความเป็นสากลมีคะแนนสูงสุด เนื่องจาก นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างองค์ความรู้ ออกสู่สังคมภายนอก ส่งผลให้เกิดงานวิจัยต่างๆมากมายท่ีสามารถนํามาแก้ปัญหาจน
เป็นท่ียอมรับของชุมชน เช่น งานวิจัยผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ช่วยแก้ปัญหาเช้ือเพลิงราคาแพง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ใน
โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ งาน ม.อ.วิชาการ 
 ด้านกิจกรรม  โดยภาพรวม ภาพลักษณ์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของ

นักศึกษาใน อยู่ในระดับ ” ดี “  พบว่า อันดับแรก คือ คือ คือและคณะสถาปัตยศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย =3. 87    ซึ่งสอดคล้อง
กับงานภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีในมุมมองของศิษย์เก่ารุ่น 3  
 ด้านสภาพแวดล้อม  โดยรวมภาพลักษณ์ เพ่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของ

นักศึกษาใน อยู่ในระดับ “ ด”ี พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 

=3.50  รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  มีค่าเฉลี่ย =3.43  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด  =3.37ซึ่งสอดคล้องกับงานหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ควรพัฒนาบทบาทด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมให้มี
ความเด่นชัดมากข้ึนและควรส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อไปซึ่งมความสอดคล้องกับอาคารของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่การวิจัยภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลในมมุมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรมีหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ควรปรบัปรุงโรงอาหารใหส้ะอาด 
ควรปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยใหม้ีอุปกรณเ์ครื่องเขียนและอาหารเพ่ิมมากข้ึนควรมีการศึกษาวิจัยเครื่องมือท่ีใช้
ในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยัและเพ่ิมความพึงพอใจต่อผลงาน
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงข้ึนควรมีการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ปี 
และประเมินผลการประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าํเสมอทุกป ี
  
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจยัเรื่อง การวิจัยภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมมุมองความ
คิดเห็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลสําเร็จลลุ่วงไปด้วย  คณะผู้วิจัยขอบขอบพระคณุ รศ.กมล 
ฉายาวัฒนะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล และ รศ.ดร.บํารุง  สุขพรรณ์   จากคณะวารสารศาสตร์  จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ท่ีกรณุาให้ความอนุเคราะห์ให้คําปรึกษา  แนะนํา และเสียสละเวลาใหค้ําแนะนําแก่คณะผู้วิจัยใน
ครั้งนี้  มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนสดุท้าย คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า งานวิจัยเล่มนีม้ีประโยชน์ ต่อคณาจารย์  และนักศึกษา 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และขอบขอบคุณเพ่ือนคณาจารยท่ี์ให้กําลังใจจนงานวิจัยเลม่นี้เสร็จสมบูรณล์ง 
 

x x x
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x
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ผลกระทบเชิงประจกัษ์ของปจัจยัท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของ กิจการโทรคมนาคม 
Empirical impacts of factorson Telecommunicationsof Thailand Performance 
นายทวีปเพ็ชร์สุวรรณ์ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหวายเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้า
นครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของส่วนบริการลูกค้าของสายงาน
ขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และสร้างแบบจําลองโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
การดําเนินการกิจการโทรคมนาคม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานท่ีสังกัดส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและ
บริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)จํานวน4,648 คน จาก ส่วนบริการลูกค้าฯ 24 แห่ง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยมี จํานวน 432 คน การรวบรวมข้อมูลกระทําโดยใช้แบบสํารวจ และแบบสอบถาม เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SPSS 
และ LISREL ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท้ังในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา มีเพียงด้านการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีทุกส่วนบริการลูกค้ามีผลดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ตัวแปร
สังเกตได้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแฝงได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัย
ด้านสภาพการแข่งขัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดําเนินงาน  ท้ังนี้โดย ตัว
แปรสภาพการแข่งขันมีอิทธิสูงสุดต่อผลการดําเนินงานท้ังโดยตรง โดยอ้อมและโดยรวม 
คําสําคัญ: ผลการดําเนินงานสภาพการแข่งขัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู ้
 
Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the 24 metropolitan sale and customer 
services’MSCSs performances, to analyze the causal factors influenced on the MSCS performance and to 
develop a causal model of Empirical impacts of factors on Telecommunications of Thailand Performance. 
The 432 samples’ opinions form the 24 metropolitan sale and customer services were collected by the 
data forms and the questionnaires. The data were simultaneously analyzed by regression analysis, path 
analysis and structural equation model analysis and were conducted by the SPSS and LISREL programs. 
The findings of the research indicated that in the 4 aspects of MSCSs performances,the financial , the 
customer , the business process and the learning and growth aspects, the very good level had only 
occurred in the learning and growth aspect for all MSCSs. All observed variables have statistically 
significant explained theattributes for all latent variables at the 0.05 level. All factors, Job satisfaction, 
Transformational leadership and Knowledge management have positively influenced the MSCSs 
performances not only in the direct effect but also in the indirect effect and in the total effects. 
Keywords:Performance, Job satisfaction, Transformational leadership, and Knowledge management 
 
บทนํา 

ผู้เขียนในฐานะผู้ท่ีมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและผู้ท่ีเคยปฏิบัติงานในบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มานาน
มากกว่า 40 ปี ขอนําเสนอแนวคิดด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการดําเนินงาน สถานการณส์ภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้สร้างความท้าทายให้ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญและก้าวผ่านเหตุการณ์ท่ีมีการใช้วิธีการท่ี
แตกต่างกันจําเป็นต้องมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วจากการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรท่ีมีประสิทธิผลหรือเป็นองค์กรท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Organizations)หรือองค์กรยอดเยี่ยม (Excellence 
Organizations)ปัจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดปัจจัยหนึ่งคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (รัตติกรณ์ จงวิศาล.  2554 : 2) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวพนักงานหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นําไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด (ธร สุนทรายุทธ. 2553 : 226)
วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือการสร้างความรู้ การถ่ายทอดข้อมูลและส่งผ่านความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันขององค์กรภายใต้เหตุการณ์ท่ีองค์กรเกิดภัยคุกคาม (threat) 

การยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจครั้งสําคัญโดยใช้โครงการการจัดการความรู้ปัญหาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการไม่สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์กระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันเสรีได้อย่างทันท่วงทีทําให้
ต้องประสบกับปัญหาการขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาองค์กรให้
สามารถดํารงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึน ผู้นํามีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทางขององค์กรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังการสร้างความสมดุลระหว่างค่านิยมต่อลูกค้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ความสําเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับขีดความสามารถของผู้นําในการกําหนดทิศทางและค่านิยม
ท่ีถูกต้องรวมท้ังสามารถสื่อค่านิยมกับทิศทางและความคาดหวังท่ีเหมาะสมผ่านระบบความเป็นผู้นําสู่พนักงานทุกคนอย่างมี
ประสิทธิผล และต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในระดับองค์กรและระดับพนักงานผู้นํามีบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญต่อการตรวจประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานท่ีสําคัญขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์กรมี
ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าประสงค์หลักขององค์กร (นิตย์ สัมมาพันธ์. 2526: 86, 109) 

สภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องบริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมดและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทก.) ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497)(รายงานประจําปี 2554 บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน).: 2555,15) ประกอบกับความท้าทายต่างๆฝ่ายบริหารบมจ.ทีโอทีจึงได้กําหนดแผนงานดําเนินธุรกิจ
ใหม่ๆบมจ.ทีโอทีมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการให้บริการ
เพ่ือสาธารณะประโยชน์และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน 

การให้บริการของ บมจ. ทีโอที มีการตั้งสํานักงานบริการกระจายอยู่ท่ัวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสายงาน
การบังคับบัญชาตามโครงสร้างของสายงานบริการนครหลวง แม้ว่าสํานักงานบริการดังกล่าวจะมีโครงสร้างทางกายภาพ ความ
รับผิดชอบต่อพ้ืนท่ีและจํานวนพนักงานภายใต้สังกัดใกล้เคียงกันและดําเนินงานภายใต้นโยบาย แผนงาน งบประมาณการ
ดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานท่ีไม่แตกต่างกัน แต่มีผลการดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะแต่ละ
สํานักงานบริการภายใต้ส่วนงานแต่ละแห่งต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขัน(Competition Rivalry) ท่ีเป็นการแข่งขัน
ภายนอกและการแข่งขันภายในท่ีแตกต่างกัน การแข่งขันภายนอกท่ีเกิดจากการแข่งขันระหว่างธุรกิจของบริษัทท่ีให้บริการใน
สินค้าและบริการท่ีทดแทนกันได้ท่ีมีทําเลใกล้เคียงกันทําให้เกิดส่วนแบ่งตลาดลูกค้ามีตัวเลือกท้ังในด้านผลิตภณัฑแ์ละบรกิารซึง่
แต่ละสํานักงานบริการจําเป็นต้องคิดค้นกลยุทธ์เทคนิควิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ์การบริการท่ีถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ความต้องการจนเกินความคาดหวัง ของลูกค้าส่วนการแข่งขันภายในเป็นการแข่งขันท่ี บมจ. ทีโอที จัดข้ึนโดยมีการนําคะแนน
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านต่างๆมาจัดเรียงอันดับทุกเดือนทุกไตรมาสและทุกปีเพ่ือให้สํานักงานบริการท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด
โดยจัดอันดับยอดขายเพ่ือจะได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลต่างๆ พร้อมกับคําชมเชยจากผู้บริหารเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจใหกั้บ
พนักงานและสํานักงานบริการ 
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จากการท่ี บมจ. ทีโอที มีแนวทางในการดําเนินงานเหมือนกันทุกส่วนบริการลูกค้าท่ัวประเทศอยู่ภายใต้ นโยบายกล
ยุทธ์กฎระเบียบคําสั่งและมีผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนบริการลูกค้ามีความแตกต่างกันท้ังนี้จะเป็น
เพราะ 1) สภาพการแข่งขันซึ่งได้แก่ การแข่งขันภายนอกกับบริษัทต่างๆ ท่ีมีการให้สินค้าและบริการท่ีใกล้เคียงกันและการ
แข่งขันภายในซึ่งแต่ละส่วนบริการลูกค้ามีการแข่งขันกันในด้านของผลการดําเนินงาน 2) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของส่วน
บริการลูกค้าท่ีมีระดับภาวะผู้นําท่ีมีแตกต่างกัน และ 3) การจัดการความรู ้ท่ีมีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะหผ์ลการดําเนินงานของสว่นบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัททีโอที  
จํากัด (มหาชน) 
  2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้า 
นครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  3. เพ่ือสร้างแบบจําลองโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการดําเนินการกิจการโทรคมนาคม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานกิจการโทรคมคม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ท่ีมีอยู่ท้ังสิ้น 24 ส่วนบริการลูกค้า ผู้ท่ีให้ข้อมูลคือพนักงานท่ีสังกัดส่วนบริการลูกค้า 24 ส่วนบริการลูกค้าของส่วน
บริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีมีจํานวน4,648 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในแต่ละส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ท่ีเป็นตัวแทนส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวม 
จํานวน 432 คน 
 การสุ่มตัวอย่าง โดยทําให้ได้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรจากการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม และ
ขนาดของตัวอย่างต้องมีขนาดท่ีพอเหมาะในด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้รวมท้ังสิ้น 14 ตัว
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แปร การกําหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่า การประมาณขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คํานวณได้ผลลัพธ์เท่ากับ 280 
ตัวอย่าง การกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ ยามาเน (Yamane) กําหนดขนาดตัวอย่าง 364 คน พิจารณาความ
เหมาะสมด้านการปฏิบัติเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีส่วนบริการลูกค้าจํานวน 24 ส่วนบริการลูกค้าต้องเลือกสํานักงานภายใต้
ส่วนงานละ 3 สํานักงาน และเลือกพนักงานภายใต้สํานักงาน จํานวนเท่ากันสํานักงานละ 6 คน นั่นคือจํานวนขนาดตัวอย่างท่ี
เหมาะสม คือ 432 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีเครื่องมือ 2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสํารวจ แบบสอบถาม
สร้างข้ึนสําหรับเก็บข้อมูลเก่ียวกับ สภาพการแข่งขัน การจัดการความรู้ และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่าแบบจํากัดคําตอบ (ปลายปิด) เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 
ระดับ โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้าน
เนื้อหาสภาพการแข่งขันส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านเนื้อหาการจัดการความรู้ และส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านเนื้อหาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง และแบบสํารวจใช้สําหรับเก็บข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
 
ผลการวิจัย 
 ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวท่ีเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของส่วนบริการลูกค้าของสายงานขายและ
บริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ระหว่าง 3.269 ถึง 3.653 ซึ่งหมายความว่าอยู่ใน
ระดับดีพอใช้ และระดับดี ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1 และมีค่า ระหว่าง 0.736 ถึง 0.854
แสดงว่าคะแนนท่ีประเมินมานั้นมีความแตกต่างกันไม่มาก  
 ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรภายในแฝงมีความเท่ียงรายข้อในการวัดเท่ากับ 0.10และตัวแปรการ
จัดการความรู้เป็นตัวแปรภายในแฝงมีความเท่ียงรายข้อในการวัดเท่ากับ 0.19 ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวท่ีใช้ในโมเดลของกลุ่ม
ตัวอย่างน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.86–1.00 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวท่ีใช้ในโมเดลความสามารถอธิบายตัวแปร
แฝงสูงมากและมีความเท่ียงรายข้อในการวัด ระหว่าง 0.76–1.00 
 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของกิจการ
โทรคมนาคม ระหว่างแบบจําลองสมมติฐานท่ีกําหนดข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL ด้วยการวิเคราะห์จาก
แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น ทําการประมาณค่าพารามิเตอร์พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีมาจากค่าสถิติวัดระดับความ
สอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติท่ีจะตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง ประกอบด้วยค่าสถิติต่างๆ ค่าสถิติ 

χ
2 มีค่า 104.08 dfมีค่า 67 χ2/dfมีค่า 1.55 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 ค่าดัชนี RMSEA มีค่า 0.036 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 CFI มีค่า 

0.99 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 GFI มีค่า 0.97 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 AGFI มีค่า 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 สรุปได้ว่าแบบจําลอง
ผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของ กิจการโทรคมนาคมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 

ค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี 
ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของกิจการโทรคมนาคม 

ตัวแปรตาม ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู ้ ผลการดําเนินการ 

ตัวแปรเหต ุ TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

สภาพการแข่งขัน 0.32 0.32 - 0.14 - 0.14 0.45 0.32 0.12 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง - - - 0.43 0.43 - 0.39 0.28 0.11 

การจัดการความรู ้ - - - - - - 0.27 0.27 - 

หมายเหต ุ - TE หมายถึง Standardized Total Effects- DE หมายถึง Standardized Direct Effects 
 - IE หมายถึง Standardized Indirect Effects 
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ผลการวิจัยตามข้อค้นพบในแบบจําลองท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา ดังนี ้
 1. ตัวแปรสภาพการแข่งขันมีอิทธิผล 3 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 ส่งผลทางตรงไปยังตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.32 
  ส่วนท่ี 2 ตัวแปรสภาพการแข่งขันส่งผลทางอ้อมไปยังตัวแปรการจัดการความรู้ด้วยอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 
0.14 
  ส่วนท่ี 3 ตัวแปรสภาพการแข่งขันส่งผลโดยรวมไปยังตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลเท่ากับ 0.45 
ประกอบด้วย การส่งผลทางตรงไปยังตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.32และส่งผลทางอ้อมไปยังตัวแปร
ผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.12 
 2. ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิผล 2 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 ส่งผลทางตรงไปยังตัวแปรการจัดการความรูด้้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.43 
  ส่วนท่ี 2 ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ส่งผลโดยรวมไปยังตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลเท่ากับ 
0.39 ประกอบด้วย การส่งผลทางตรงไปยังตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.28และ ส่งผลทางอ้อมไปยัง
ตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0. 
 3. ตัวแปรการจัดการความรูม้ีอิทธิผลทางตรงไปยังตัวแปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.27 
 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคมจากการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการ
โทรคมนาคมตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด เรียงตามลําดับ ได้แก่ลักษณะงาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรความพึงพอใจในงาน 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์กร 
 

 
ภาพท่ี 2 แบบจําลองผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของกิจการโทรคมนาคมโทรคมนาคม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบเชิงประจกัษ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของกิจการโทรคมนาคมพบว่าตัวแปร
ผลการดําเนินการได้รับอิทธิทางตรงสูงสุดจากตัวแปรสภาพการแข่งขันด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.32 ได้รับอิทธิทางตรง
รองลงมาคือตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.28 และได้รับอิทธิทางตรงรองลงมาคือตัวแปร
การจัดการความรู้ด้วยอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.27 และผลตรงกับการพิจารณาตัวแปรผลการดําเนินการได้รับอิทธิโดยรวม
ทางตรงและทางอ้อมสูงสุดจากตัวแปรสภาพการแข่งขันด้วยอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.45 ได้รับอิทธิพลโดยรวมทางตรงและ
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ทางอ้อม รองลงมาคือ ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ด้วยอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.39 และได้รับอิทธิโดยรวมทางตรงและ
ทางอ้อม รองลงมาคือ ตัวแปรการจัดการความรูด้้วยอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.27 
 ตัวแปรผลการดําเนินการเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าประสงค์หลักขององค์กร ตัวแปร
ผลการดําเนินการได้รับอิทธิทางตรงสูงสุดจากตัวแปรสภาพการแข่งขัน รองลงมาคือ ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ
ตัวแปรการจัดการความรู้ ซึ่งแต่ละตัวแปรมีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม  
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรสภาพการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ 
การศึกษาของพยัต  วุฒิรงค์ (2552)ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรสภาพการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้
สอดคล้องกับ การศึกษาของกฤตกรลยารัตน์ (2553: 195)  
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้สอดคล้องกับ 
การศึกษาของอรอนงค์โรจน์วัฒนบูลย์(2554)และการศึกษาของซุง และชอย (Sung; & Choi.2012: 4–13)ผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดําเนินการสอดคล้องกับ การศึกษาของ เกรียงไกรยศ 
พันธ์ุไทย (2553)และการศึกษาของไวลเดอรอม และคณะ (Wilderom; et al. 2012: 835–848) 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดําเนินการสอดคล้องกับ การศึกษา
ของ กฤตกรกัลยารัตน์ (2553:190-191)หยาง และคณะ(Yang;et al. 2012: 182–191)ริช และคณะ (Reich;et al. 2012: 
663–674)นิโคลาส (Nicolas. 2011: 502–509) ลู (Liu. 2011: 10696–10704) และเชน และหวง (Chen;&Huang. 2012: 
262–270)  
 ปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมมีความสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารท่ีมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตหลายด้านท้ังธุรกิจการค้าการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรรวมท้ังมีส่วนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงข้ึน การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแบบจําลองผลกระทบเชิงประจักษ์ของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของ กิจการโทรคมนาคมประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติ ต่อบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)สามารถ
นําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประยุกต์ธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพ่ือการกําหนดนโยบายและพัฒนาการวางแผนในการแข่งขันตลาดบริการการสื่อสารยุค
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายการส่งเสริมการให้
ความสําคัญเรียงตามลําดับของตัวแปรท่ีมีอิทธิต่อผลการดําเนิน ดังนี้ ตัวแปรสภาพแวดล้อมการส่งเสริมพัฒนาผู้นําให้มี
พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ ตัวแปรสภาพแวดล้อมท่ีเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิสูงสุดส่งผลไปยังตัว
แปรผลการดําเนินการด้วยอิทธิพลทางตรง และส่งผลทางอ้อมไปยังตัวแปรผลการดําเนินการ ตัวแปรสภาพการแข่งขันส่งผล
ทางตรงไปยังตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรสภาพการแข่งขันส่งผลทางตรงไปยังตัวแปรการจัดการความรู ้
 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําได้แก่ตัวผู้นําหรือคุณสมบัติของผู้นําจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในหลายๆด้าน
ประกอบกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติท่ีมีมาแต่กําเนิด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเช่นบุคลิกภาพด้านอารมณ์สภาพจิตใจอํานาจ
หน้าท่ีและตําแหน่งของผู้นําประสบการณ์และคุณวุฒิแล้วยังต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลาภาวะผู้นําท่ีมี
ประสิทธิผลในการบริหารงานหมายถึงการท่ีผู้นําสามารถดําเนินการในภารกิจต่างๆให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและเป็นท่ี
พึงพอใจศรัทธาแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกกลุ่มซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการบรรลุเป้าหมายในความสําเร็จของ
งานความพึงพอใจของผู้ร่วมงานความสามัคคีร่วมมือกันของผู้ร่วมงานการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมงานให้มีความคุณภาพและความมี
ช่ือเสียงมีผลงานเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน 
 คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีสําคัญของผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําคือต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในด้านความรู้ความสามารถ
ฉลาดไหวพริบดีมีความสําเร็จในผลงานและการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีสถานภาพเป็นท่ียอมรับของกลุ่มนอกจากนี้พฤติกรรมของความเป็นผู้นําจะเป็นตัวบ่งบอก
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การแสดงออกในบทบาทของผู้นําว่าจะมุ่งเน้นคนมุ่งเน้นงานเป็นสําคัญหรือมุ่งเน้นท้ังสองอย่างซึ่งความเป็นผู้นําท่ีมี
ประสิทธิภาพย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีเก่ียวข้องเช่นคุณลักษณะและพฤติกรรมของตัวผู้นําเองคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผู้ร่วมงานและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังท่ีเป็นสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรและไม่มีผู้นําคนใดท่ีจะ
ประสบความสําเร็จได้ด้วยพฤติกรรมหรือรูปแบบความเป็นผู้นําแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวผู้นําต้องปรับพฤติกรรมและ
ลักษณะของตนเองให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ร่วมงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนาของหน่วยงานเช่นสภาพความกดดันทางภาวะเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนาด้านเทคโนโลยีความต้องการทางสังคมสภาพโลกไร้พรมแดนการแข่งขันทางธุรกิจตลอดจนนโยบายทางการ
เมืองและทิศทางของกระแสสังคมผลการศึกษาของ เกรียงไกรยศพันธ์ุไทย (2552) พบว่า พฤติกรรมผู้นําท่ีสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดของพฤติกรรมผู้นําท่ีมีมุมมองว่าผู้นําสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นแบบอย่างให้
สมาชิกในองค์กรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม 

ภาวะผู้นําท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารงานหมายถึงการท่ีผู้นําสามารถดําเนินการในภารกิจต่างๆให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายและเป็นท่ีพึงพอใจศรัทธาแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกกลุ่มซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการบรรลุ
เป้าหมายในความสําเร็จของงานความพึงพอใจของผู้ร่วมงานความสามัคคีร่วมมือกันของผู้ร่วมงานการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมงานให้
มีความคุณภาพและความมีช่ือเสียงมีผลงานเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน  

อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้บมจ. ทีโอที
ประสบปัญหาในหลายๆด้านสถานภาพทางการเงินในภาพรวมของบมจ. ทีโอที ท่ีมีรายได้และกําไรลดลงแม้ว่าปัจจุบันบมจ. ที
โอที จะอยู่ระหว่างการดําเนินงานตามแผนธุรกิจเพ่ือพลิกฟ้ืนฐานะการเงินแต่ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทําให้บ
มจ. ทีโอทีจําเป็นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เป็นผู้นําการให้บริการโทรคมนาคมช้ันนําของประเทศพร้อมกับเป็น
เจ้าของโครงข่ายหลักและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศด้วยคุณภาพบริการระดับมาตรฐาน เพ่ือ
ค้นหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือพลิกฟ้ืนองค์กรให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากแหล่งธุรกิจใหม่ลดการพ่ึงพารายได้
จากธุรกิจเดิมและบริษัทร่วมการงานอันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ทันต่อการแข่งขันในยุคสารสนเทศไร้พรมแดนและสามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืน (รายงานประจําปี 2554 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน). 2555: 13-46) 

ปัจจัยความสําเร็จท่ีจะทําให้แต่ละสํานักงานบริการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย คือพนักงานท่ีเป็นหัวใจสําคัญของการ
ให้บริการซึ่งมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพ่ิมระดับการรับรู้ เพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงานและทีมงาน โดยมีการถ่ายทอด ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงานเพ่ิมพูนทักษะความรู้และตื่นตัวใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้แก่กันและกัน ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกันจากความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวของเพ่ือนร่วมงาน ท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์กร กระตุ้นให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง 
และทีมงาน การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ การส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง ถ่ายทอด
กันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ท่ี
ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป 

มุมมองและแนวคิดท่ีหลากหลายจากผู้เช่ียวชาญท่ัวโลกต่อการกําหนดข้ันตอนการจัดการความรู้ นั้น สามารถสรุปได ้
4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจความรู้ภายในองค์กร ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนความรู้เพ่ือการรวบรวมและจัดเก็บ 
ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาความรู้ และข้ันตอนท่ี 4 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) สิ่งท่ีควรคํานึงอย่างยิ่งก็คือ วิธีการท่ีใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กรหนึ่ง เพ่ือให้การ
จัดการความรู้ประสบผลสําเร็จ องค์กรนั้นๆ ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้แนวทางท่ีเหมาะสม
และได้ผลดีท่ีสุด การจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรมีความต่อเนื่องมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมี
ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือรวมท้ังมีการอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการความรู ้
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 ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงท้ังจากภายในประเทศด้วยกันประกอบกับนโยบายการ
เปิดเสรีส่งผลให้ธุรกิจจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยต่างแข่งขันกันท้ังด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและการออกนวัตกรรมท้ังด้านสินค้าและบริการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้าการแสวงหาส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมเติมการสร้างเอกลักษณ์และตราสินค้าให้แก่ขององค์การของตนให้เปน็ท่ีจดจาํ
แก่ลูกค้าและเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า ด้วยการให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการ  การปรับกระบวนการทํางานโดยใช้
ทรัพยากรทางการจัดการต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากการพิจารณา สภาพการแข่งขันภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการ
โทรคมนาคมและข้อค้นพบต่างๆ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)สามารถนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประยุกต์ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพ่ือการกําหนดนโยบายและ
พัฒนาการวางแผนในการแข่งขันตลาดบริการการสื่อสารยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการบริหาร
จัดการ การกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผลการวิจัยตามอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดเรียงตามลําดับของอิทธิพลจาก
ตัวแปร ดงันี ้
 1. ควรให้ความสําคัญกับสภาพการแข่งขันให้มากเป็นอับดับแรก เพราะสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรผลการดําเนินการได้รับอิทธิโดยรวมทางตรงและทางอ้อมสูงสุด
จากตัวแปรสภาพการแข่งขันด้วยอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.45 ดังนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ควรกําหนดนโยบายให้ทุก
ส่วนงานมีการตรวจสอบสภาพการแข่งขันและกําหนดแนวทางในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามสถานการณ ์
 2  ควรให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้มากเป็นอับดับสอง โดยให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนละพัฒนาให้ผู้นํามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจากการกําหนดนโยบายการอบรม แนะนําให้ผู้นํามีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ท่ีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 1)การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์2)การสร้างแรงบันดาลใจ3) การ
กระตุ้นทางปัญญาและ 4)การคํานึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิผลส่งผลทางตรงไปยังตัว
แปรการจัดการความรูด้้วยอิทธิพลทางตรงและตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ส่งผลโดยรวมไปยังตัวแปรผลการดําเนินการ
ส่งผลทางตรงและส่งผลทางอ้อมไปยังตัวแปรผลการดําเนินการ 
 3 ควรมีนโยบาย สนับสนุน ด้านจัดการความรู้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการ
บรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคนและส่งให้ผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ทุกส่วนงานสนับสนุนให้มีการจัด
กระบวนการเก่ียวกับการรวบรวม การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ภายในส่วนบริการลูกค้า และ
สามารถนําความรู้ไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเฉพาะรอง
ศาตราจารย์ ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ ท่ีให้คําปรึกษาแนะนําในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  
สุวรรณทัต ดร.สิทธิพร  ประวัติรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม ท่ีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 ท่าน คือ นายสัจจา  เมืองทอง นายขจรศักดิ์  เอ่ียมโสภา นางปรยีา  ด่านชัยวิจิตร 
และพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ด้านปฏิบัติการนครหลวง ท่ีเสียสละเวลาให้ผู้ศึกษาวิจัยในการกรอกแบบสอบถาม
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และข้อมูลด้านต่างๆ ทําให้การจัดทําสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีการวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม รองศาสตราจารย์ ชูศรี  วงศ์รัตนะ ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล ท่ีกรุณาตรวจสอบและแนะนํา
แบบสอบถาม 
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แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคม 
A Causal Relationship Model of Organizational Citizenship Behavior of Telecommunications of 
Thailand 
 

นางสาวเกษศิริ  โมรา 
ส่วนบริการลูกค้าขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของ บริษัท  ทีโอที 
จํากัด (มหาชน)และเพ่ือสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีทําหน้าท่ีให้บริการงาน
สนับสนุนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตัวอย่างท่ีใช้มีจํานวน 420 ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลทําโดยใช้แบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม SPSS และ LISREL การวิจัยได้ผลสรุปดังนี ้
 พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน พฤติกรรมด้านการคํานึงถึงผู้อ่ืนพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นพฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือและ
พฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ี ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแฝงทุกตัว
ได้ตามนิยามศัพท์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตัวแปรท่ีศึกษาทุกตัว ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดี ท้ังนี้โดยตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีได้รับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากตัวแปรความพึงพอใจในงานด้วยค่า
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.31 และตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีได้รับอิทธิพลโดยรวมสูงสุดจากลักษณะงานเท่ากับ 
0.43 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน 
 
Abstract 
 The research objectives are to study the causal factors that influence the organizational 
citizenship behavior of the employees of TOT Public Company Limited and to establish a causal model of 
the organizational citizenship behavior of the employees of TOT Public Company Limited. The 
populations used for this study are the employees working in the TOT Public Company Limited. The 420 
samples’ opinions were collected by the questionnaires and analyzed by regression analysis, path analysis 
as well as structural equation model analysis with the SPSS and LISRELProgram. 
 The results have shown that the 5 components of organizational citizenship behavior are 
altruism, courtesy, sportsmanship, civic virtue and conscientiousness. All observed variables have 
statistically significant explained for all latent variable attributes at the 0.05 level. All variables, job 
satisfaction, task characteristic, transformational leadership behavior, organizational support perceiving and 
organizational commitment have positively affected to the employees’ organizational citizenship behavior 
with, 0.31 directly effect from the job satisfaction and 0.43 total effect from task characteristics. 
Keywords: Organizational citizenship behavior, Job satisfaction and Task characteristic 
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บทนํา 
ในยุคท่ีโลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์การติดต่อสื่อสารมีการโยงใยไปท่ัวโลกทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแม้ว่าจะ

อยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามส่งผลให้การดําเนินงานด้านธุรกิจท้ังในภาครัฐและเอกชนต้องมีการเตรียมการให้พร้อมปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้า การเผชิญกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการแข่งขันขององค์กร
เพ่ิมมากข้ึนแต่ละองค์กรจําเป็นต้องมีการบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดโดยองค์กรท่ีประสบ
ความสําเร็จจะต้องรู้จักการบริหารจัดการบุคคลและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีมีความ
มั่นคงขององค์กรในระยะยาวการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรือ่งสําคัญและเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารของผู้บริหารท่ีจะ
นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ (ธรสุนทรายุทธ. 2553 : 3-6) พนักงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งและมีความสําคัญมากต่อ
องค์กร องค์กรท่ีจะประสบความสําเร็จเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นองค์กรท่ีดีเลิศ หรือดีเยี่ยมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามเป้าหมายหรือเหนือความคาดหมายได้จําเป็นต้องอาศัยพนักงานซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วย
ให้องค์กรดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ท้ังในองค์กรประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและรวมถึงในภาค
ราชการ บริษัทหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียงประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจหรือการประกอบการ สามารถแข่งขันกับ
องค์กรอ่ืนได้ซึ่งมีความสําคัญมากต่อความสามารถและความสําเร็จขององค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ี
นับวันจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานในองค์กร (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 
2554 : 15 - 16) 

พฤติกรรมบุคคลในองค์กรมีพ้ืนฐานจากการรับรู้และได้รับอิทธิพลจากภาวะแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์กร รวมท้ังเกิด
จากความคาดหวังในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานกับองค์กร ซึ่งพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีขององค์กร
สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของ
องค์กร เป็นพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากบทบาทและภาระหน้าท่ีท่ีองค์กรกําหนดในการปฏิบัติงานตามปกติไม่เก่ียวกับระบบการ
ให้คุณหรือให้โทษอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเต็มใจปฏิบัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีทุกองค์กรพึงปรารถนาเพราะ
เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานปฏิบัติโดยท่ีองค์กรไม่ได้กําหนดไว้อย่างเป็นทางการและไม่ได้ระบุไว้ในคําบรรยายลักษณะงานแต่เป็น
พฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อองค์กรสังคมในองค์กรให้การยอมรับและมองเห็นคณุค่า (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2548) และทฤษฎี
การสนับสนุนจากองค์กร(Organizational Support Theory : OST) มีความเช่ือว่าองค์กรจะมีความสามารถรักษาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรไว้ได้จําเป็นต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือในสิ่งท่ีดีต่อองค์กร ทําให้พนักงานมี
ความผูกพันกับองค์กรและการแสดงพฤติกรรมสําคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต้องเกิดจากองค์กรให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ แก่พนักงาน ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมและประโยชน์โดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานร่วมกันใน
องค์กรท่ีช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จ (พิภพ  วชังเงิน, 2547) 

บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) มีภารกิจหลักในการดําเนินการและการให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่ประชาชน
ท่ัวประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับงานสนับสนุนท่ีจําเป็นต้องมีพนักงานจํานวนมาก ซึ่งควรมีการใช้การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การศึกษาครั้งนี้ศึกษา
พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างให้พนักงานเป็นผู้ท่ีมพีฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีต่อบริษัทการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือหา
หลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎีในการระบุเสน้ทางความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของ
องค์กรจากปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานลักษณะงานภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความ
ผูกพันต่อองค์กรซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาสนับสนุนให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กรเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ี
ดีขององค์กรเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดขีอง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดขีอง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีหมายถึงการกระทําหรือการแสดงออกในทางบวกของพนักงานท่ีเกิดข้ึนจากตัวของ
พนักงานเองโดยองค์กรไม่ได้กําหนดอย่างเป็นทางการแต่เป็นสิ่งท่ีพนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองค์กร โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
พฤติกรรมท่ีสนับสนุนหรือส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้พิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรมด้านการคํานึงถึงผู้อ่ืนพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นพฤติกรรมด้านการให้ความ
ร่วมมือ และพฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ี 
 1. พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนหมายถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน (เช่นเพ่ือนร่วมงาน) ทันที
เมื่อเกิดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับงานข้ึนเช่นการให้คําแนะนําแก่เพ่ือนพนักงานเก่ียวกับวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ  
 2. พฤติกรรมด้านการคํานึงถึงผู้อ่ืนหมายถึงการให้ความสําคัญกับการทํางานเพ่ือป้องกันไม่ให้มีปัญหาหรือเกิดการ
กระทบกระท่ังกับผูอ่ื้นการคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
 3. พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นหมายถึงการมีความเต็มใจท่ีจะอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคความเครียด
และความกดดันต่างๆ ในการทํางาน เช่นหลีกเลี่ยงการแสดงอาการท้อแท้การแสดงท่าทางและการพูดจาท่ีบ่งบอกถึงความไม่
พอใจ 
 4. พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือหมายถึงการแสดงออกท่ีพนักงานมีการติดตามข่าวสารในองค์กรและมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรรวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. พฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ีหมายถึงการแสดงออกท่ีพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
ตอบสนองนโยบายขององค์กรเป็นคนตรงต่อเวลาช่วยดูแลทรัพย์สินขององค์กรไม่ใช้เวลางานไปในเรื่องส่วนตัว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดขีองกิจการโทรคมนาคม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีทําหน้าท่ี

ให้บริการงานสนับสนุนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 16,539คน(ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย มีจํานวน 420 คน การสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-stage Sampling  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่าแบบจํากัด
คําตอบ (ปลายปิด) ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ยอมรับสมมติท่ี 1-5 และจากการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคมได้ผล
สรุป ดังนี้คือ 
 1. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.31 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.03 นั่นคือ ตัวแปรความพึงพอใจในงานส่งผล
โดยรวมต่อตัวแปรพฤตกิรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพลเท่ากับ 0.34 
 2. ลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.25 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.18 นั่นคือ ตัวแปรลักษณะงานส่งผลโดยรวมต่อตัวแปร
พฤตกิรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพลเท่ากับ 0.43 
 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.19 และมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.12 นั่นคือ ตัวแปร
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพลเท่ากับ 0.31 
 4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.27 และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผกูพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.10 นั่นคือ 
ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพลเท่ากับ 0.37 
 5. ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.14 
 
ค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี 
ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการ

โทรคมนาคม 

ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีด ี

ตัวแปรเหต ุ TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

ความพึงพอใจในงาน - - - 0.26 0.26 - 0.34 0.31 0.03 
ความผูกพันต่อองค์กร - - - - - - 0.14 0.14 - 

ลักษณะงาน 0.53 0.53 - 0.14 - 0.14 0.43 0.25 0.18 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 0.30 0.30 - 0.23 0.15 0.08 0.31 0.19 0.12 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 0.15 0.15 - 0.37 0.33 0.04 0.37 0.27 0.10 

หมายเหต ุ - TE หมายถึง Standardized Total Effects- DE หมายถึง Standardized Direct Effects 
 - IE หมายถึง Standardized Indirect Effects 
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 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของ
กิจการโทรคมนาคม ระหว่างแบบจําลองสมมติฐานท่ีกําหนดข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL ด้วยการ
วิเคราะห์จากแบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น ทําการประมาณค่าพารามิเตอร์พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีมาจากค่าสถิติวัดระดับ
ความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) เป็นค่าสถิติท่ีจะตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง ประกอบด้วยค่าสถิติ

ต่างๆ ค่าสถิติ χ 2มีค่า 318.81dfมีค่า 165 χ 2/dfมีค่า 1.93 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 ค่าดัชนี RMSEA มีค่า 0.047 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 CFI มีค่า 0.99 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 GFI มีค่า 0.93 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.90 AGFI มีค่า 0.91 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 สรุปได้
ว่า โมเดลแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคมสอดคล้องกลมกลนืกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ภาพท่ี 2 แบบจําลองความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคม (Standardized) 
 
 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคมจากการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการ
โทรคมนาคมตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด เรียงตามลําดับ ได้แก่ลักษณะงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจในงาน 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์กร 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ตัวแปรลักษณะงานส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.43 โดย
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.25 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดย
ส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.18 แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความคิดเห็นระดับสูงในเรื่องลักษณะงานจะส่งผลต่อ
ตนเองมพีฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีท่ีสูงและพนักงานจะมีความพึงพอใจในงานท่ีสูงข้ึน 
 พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีมี 5 องค์ประกอบคือพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนพฤติกรรมด้านการ
คํานึงถึงผู้อ่ืนพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นพฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ี ความ
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พึงพอใจในการทํางานมี 2 องค์ประกอบคือตวามพึงพอใจในงานและความพึงพอใจองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน 
ลักษณะงานมี 5 องค์ประกอบคือความหลากหลายของทักษะความมีเอกลักษณ์ของงานความสําคัญของงานความมีอิสระของ
งานและการได้รับข้อมูลยอ้นกลับหรือผลสะท้อนจากงาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบคือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และ การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรมี 2 องค์ประกอบคือ การรับรู้ด้านการให้รางวัล และการรับรูด้้านสภาพแวดล้อมการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กรมี 2 
องค์ประกอบคือ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร  และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  
 ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า ลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปฎิพัฒน์  อุดรไสว; ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน; และประสาน  เนืองเฉลิม (2550: 15-26) เรื่อง
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ผลการวิจัยของ ชุติมา  มาลัย และจิราวรรณ  คงคล้าย (2552: 29-49) เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กรของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ อริสา  
สํารอง (2553: 131-136) เรื่องแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย:์ องค์การท่ีเป็นสมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
 อิทธิพลจากตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วย
อิทธิพลเท่ากับ 0.37 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.27 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.10 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะส่งผลต่อตนเองมีพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีสูงและพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสูงข้ึน
เมื่อพนักงานรับรู้ว่าองค์กรให้การสนับสนุนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและต่อเพ่ือนร่วมงานและแสดงพฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดีขององค์กรออกมาในรูปแบบของการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันของเพ่ือนร่วมงานหรือมีการให้กําลังใจในการทํางาน
เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีเมื่อพนักงานรับรู้ว่าองค์กรให้การสนับสนุนในด้านการได้รับ
รางวัลและด้านสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นการสร้างและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพึงพอใจของพนักงานจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจะแสดงพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีขององค์กรเพ่ือตอบแทนสิ่งท่ีองค์กรได้จัดให้ในรูปแบบของการ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานหรือให้กําลังใจเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว้หรือการช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของเพ่ือนร่วมงานโดยไม่ได้รับการร้องขอด้วยความเต็มใจ การท่ีพนักงานรับรู้ว่าสวัสดิการหรือผลตอบแทนท่ีได้รับมี
ความเหมาะสมพนักงานจะปฏิบัติงานโดยการทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจให้กับการทํางานและเต็มใจแสดงพฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดีขององค์กรท่ีส่งผลโดยตรงต่อองค์กรอาจเป็นไปในรูปแบบการประพฤติตนตามกฎระเบียบท่ีองค์กรตั้งไว้การมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการขององค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย 
 ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์รมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ; นภาพร  จันทะวัง; และจตุรงค์  วงศ์ชัย
กิตติพร (2551: 229-238) เรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของข้าราชการตํารวจ ในฐานะตัวแปรกลางระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมขององค์กรด้านกระบวนการและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีการ
วิจัยของ ชุติมา  มาลัย; และจิราวรรณ  คงคล้าย (2552: 29-49) เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขการวิจัยของ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2553: 66-81) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรการวิจัยของ วิโรจน์เจษฎาลักษณ์. 2553: 66-81) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและผลการ
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ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรผลการวิจัยของ เชียง และเฮ (Chiang; & Hsieh. 2012: 
180-190) เรื่อง The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job 
performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior ผลการวิจัยของ มามมาน และคณะ 
(Mamman; et al. 2012) เรื่อง Diversity, organizational commitment and organizational citizenship behavior: 
An organizing framework และผลการวิจัยของ หวัง และว่อง (Wang; &Wong. 2011: 845-854) เรื่อง Understanding 
organizational citizenship behavior from a cultural perspective: An empirical study within the context of 
hotels in Mainland China 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีและมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อริสา  สํารอง (2553: 131-136) เรื่องแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย:์ องค์การท่ีเป็นสมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
 และจากผลการวิจัยซึ่งพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อริสา  สํารอง (2553: 131-136) เรื่องแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย:์ องค์การท่ีเป็นสมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  
 อิทธิพลจากตัวแปรความพึงพอใจในงานส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพลเท่ากับ 
0.34 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.31 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.03 แสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรมีตัวแปรความพึงพอใจใน
งานสูงจะส่งผลต่อตนเองมีพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีสูง และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานเป็นความรู้สึกของบุคคลเป็นความสุขท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนทําให้เกิดความกระตือรือร้นมี
ความมุ่งมั่นมีขวัญและกําลังใจความพึงพอใจในงานมีความสําคัญต่อการบริหารในการเพ่ิมศักยภาพเก่ียวกับพฤติกรรมใน
องค์กรสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีตนปฏิบัติจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีตนเองปฏิบัติใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน พฤติกรรมด้านการคํานึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นพฤติกรรมด้านการให้ความ
ร่วมมือและพฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ี 
 ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกชัย  อภิศักดิ์กุล (2549: 47-57) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปฎิพัฒน์  อุดรไสว; ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน; และ
ประสาน  เนืองเฉลิม (2550: 15-26) เรื่องปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยซึ่งพบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีและมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ ชิ
นาบาดิ (Zeinabadi. 2010: 998-1003) เรื่อง Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers การวิจัยของ ชินาบาดิและเชลชิ (Zeinabadi; &Salehi. 2011: 
1472-1481) เรื่อง Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and organizational commitment in 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers: Proposing a modified social exchange model และ
ผลการวิจัยของ เชลชิ และโกลทัช(Salehi; &Gholtash. 2011: 306-310) เรื่อง The relationship between job 
satisfaction, job burnout and organizational commitment with the organizational citizenship behavior 
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among members of faculty in the Islamic Azad University-first district branches, in order to provide the 
appropriate model 
 อิทธิพลจากตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลโดยรวมต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีด้วยอิทธิพล
เท่ากับ 0.31 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.19 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.12 แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความคิดเห็น
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริหารในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อตนเองมีพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีสูง และส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรท่ีสูงข้ึนด้วยผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามพฤติกรรมของผู้นําใน
การแสดงออกในทางท่ีจะทําให้เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานสูงข้ึนโดยจะแสดงพฤติกรรมในการเป็นตัวแบบของพนักงานทํา
ให้พนักงานตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรจูงใจให้เห็นความสําคัญขององค์กรมากกว่าส่วนตนกระตุ้นให้เกิดความ
พยายามในการแก้ปัญหาให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นรายบุคคลทําให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญผู้บริหารจะเน้นการ
บริหารจัดการเน้นการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับความสําคัญของงานและของตนเองท่ีมีต่องาน 
 ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่าภาวะ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธิพันธ์  พวงเกตุ; และทิพทินนา  สมุทรานนท์ (2551: 183-201) เรื่อง 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง และผลการวิจัยของ ชุติมา  
มาลัย; และจิราวรรณ  คงคล้าย (2552: 29-49) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีและมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีโดยส่งผ่านทางความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ฟิก และไฟเสน (Fisk; & Friesen. 2012: 1-12) เรื่อง Perceptions of leader emotion regulation and LMX as 
predictors of followers' job satisfaction and organizational citizenship behaviors 
 และจากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพิมล  มาสิลีรังสี (2554: 100, 119) เรื่องการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการ
รับรู้แบบอย่างปฏิบัติของผู้นํา ท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน: กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
 อิทธิพลจากตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีเท่ากับ 0.14 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลต่อตนเองมีพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีสูงเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
จะรู้สึกว่าตนเองให้ความสําคัญต่อองค์กรและมีความกระตือรือร้นในการทํางานและจะแสดงพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี
ขององค์กรท่ีส่งผลต่อตัวบุคคลอออกมาโดยให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อพบว่ามีปัญหาโดยพิจารณาว่าการช่วยเหลือนั้น
เป็นสิ่งท่ีทําได้ไม่ยุ่งยากเพ่ือให้งานดําเนินไปตามแผนท่ีได้วางไว้พนักงานรู้สึกว่ากระตือรือร้นในการทํางานแม้จะพบว่ามีปัญหา
หรืออุปสรรคในงานก็จะไม่ย่อท้อมีแรงบันดาลใจท่ีจะปฏิบัติงานให้สําเร็จและคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรโดยแสดงพฤติกรรม
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อองค์กรออกมาเช่นพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นการแสดงความร่วมมือโดยมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และพฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าท่ี 
 ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มามมาน และคณะ (Mamman; et al. 2012) เรื่อง Diversity, organizational 
commitment and organizational citizenship behavior: An organizing framework การวิจัยของ เชลชิ และโกลทัช
(Salehi; &Gholtash. 2011: 306-310) เรื่อง The relationship between job satisfaction, job burnout and 
organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty in the 
Islamic Azad University-first district branches, in order to provide the appropriate model การวิจัยของ ชินา
บาดิและเชลชิ (Zeinabadi; &Salehi. 2011: 1472-1481) เรื่อง Role of procedural justice, trust, job satisfaction, 
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and organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers: Proposing a 
modified social exchange model และผลการวิจัยของ ชุติมา  มาลัย; และจิราวรรณ  คงคล้าย (2552: 29-49) เรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีของกิจการโทรคมนาคมน่าจะ
เป็นประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติ ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)โดยนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงด้านการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประยุกต์ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพ่ือการกําหนด
นโยบายและพัฒนาการวางแผนในการแข่งขันตลาดบริการการสื่อสารยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม ดังนี ้
 1. ควรมีนโยบายให้ทุกส่วนงานกําหนดลักษณะงานให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดงานท่ีพนักงานปฏิบัติมีความหลากหลาย
ของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน สร้างความสําคัญของงาน ให้งานมีอิสระและการได้รับข้อมูลย้อนกลับหรือผลสะท้อน
จากงาน 
 2. ควรมีการออกแบบกําหนดลักษณะงานท่ีเปดิโอกาสให้พนักงานได้ทํางานท่ีมีการพัฒนาทักษะและความรับผิดชอบ
ได้มากข้ึน ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าเนื้อหางาน รวมท้ังการมอบหมายงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จนสําเร็จ โดยมีอิสระใน
การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบผลลัพธ์ และมีอํานาจตัดสินใจในกระบวนการทํางานได้โดยไม่ขัดกับกระบวนงานหลักและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แต่สามารถเพ่ิมคุณค่าของงานได้และได้ผลงานทันเวลา  
 3. ควรมีนโยบายกําหนดแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน
งาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจองค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน  
 4. ควรมีนโยบายสร้างมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์โดยการสื่อสาร จัดกิจกรรมให้พนักงานเกิดการรับรู้ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างให้พนักงานรับทราบด้วยการ
ส่งเสริมการให้รางวัลท่ีเป็นสิ่งของและคํายกย่องชมเชย ทําการประกาศ หนังสือเวียนและทําการเผยแพร่ผ่านเวบบอร์ดภายใน
เกิดการรับทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจมีพนักงานอ่ืนปฏิบัติเป็นตัวอย่างตามให้มีและ
การปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 5. ควรมีนโยบายสนับสนุนและสร้างให้ผู้นํามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยจัดโครงการอบรมแก่ผู้บริหารท้ังหมด 
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับส่วนท่ีต้องปฏิบัติงานสัมพันธ์กับพนักงานโดยตรงให้รับทราบแนวคิดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ว่ามี
ประโยชน์และคณุสมบัติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ ทางด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างแนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 
 6. ควรมีนโยบายส่งเสริมความคิดเห็นของพนักงานด้านความผูกพันต่อองค์กรด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีความ
คิดเห็นและเกิดความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้ส่งผลด้านพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีต่อองค์กรสูงข้ึน นั่นคือจะทําให้พนักงาน
ในองค์กรมีการกระทําหรือการแสดงออกในทางบวกของพนักงานท่ีเกิดข้ึนจากตัวของพนักงานเองโดยองค์กรไม่ได้กําหนดอย่าง
เป็นทางการแต่เป็นสิ่งท่ีพนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองค์กรโดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนหรือส่งผลดีต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได้ ด้วยความเมตตาจากบุคคลหลายท่าน ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้กําลังใจในการทําวิจัย บุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จนี้ก็คือรองศาตราจารย์ ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าคอยให้คําแนะนําท่ีมีประโยชน์รวมท้ังยังอดทนกรุณาปรับแก้ไขภาษาเขียน
จนทําให้ได้ความสมบูรณแ์ละคอยให้กําลังใจผู้วิจัยเสมอมาให้คําแนะนําแก้ไขจนวิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนด้วยความ
เมตตายิ่ง ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาณท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม รองศาสตราจารย์ ชูศรี  วงศ์รัตนะ ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชัย
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (นายทวีป  เพ็ชร์สุวรรณ์) ท่ีกรุณาให้คําแนะนําให้
คําปรึกษาในด้านข้ันตอนการสร้างเครื่องมือจนทําให้ได้เครือ่งมือท่ีมีคุณภาพสําหรับงานวิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบคุณพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยกรุณากรอกแบบสอบถามท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณอีกหลายท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามในท่ีนี้ท่ีช่วยเหลือให้คําแนะนํา ให้กําลังใจ 
เอ้ือเฟ้ือในด้านด้านต่างๆ ด้วยความเต็มใจสม่ําเสมอตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจ
ในงาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  ศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจําแนก
ตามระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความพึงพอใจในงาน และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อ
องค์การตามการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานใน
โรงงานอุอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจํานวน 420 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 420 
ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือบรรยากาศองค์การ
เอ้ืออํานวยต่อการทํางานมาก ระดับความพึงพอใจในภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก และระดับความ
ผกูพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมพบว่าพนักงานมีความความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง  2) พนักงานท่ีมี
ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน และพนักงานท่ีท่ีมี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน 3) การรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความพึงพอใจในงานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานได้  
คําสําคัญ:การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ 
 
Abstract  
 The objectives of this survey research were to study the levels of organizational climate 
perception, job satisfaction and organization commitment of the Factory. The impacts of the employees’ 
perception of organizational climate and job satisfaction on the organization commitment. Finally, to 
examine the organizational climate perception and job satisfaction that interacts in the prediction of 
organizational commitment. The sample group used in the research study consisted of 420 employeesin 
Leamchabang Industrial Estate. Data collected by using a distribution of 420 questionnaires. The results 
indicated that the sample group showed a high level of positive organizational climate perception and job 
satisfaction but a medium level of organizational commitment. The results also showed that the 
employees who have different the perception of organizational climate and job satisfaction, responded 
with statistically significant differences of the organizational commitment. Finally, the results of this 
research showed that the organizational climate perception and overall job satisfaction were the 
significant predictors for organizational commitment level. 
Keywords: Perceived Organizational Climate, Job Satisfaction, Organizational Commitment 
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บทนํา 
 เมื่อกล่าวถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์การในสภาวะทางเศรษฐกิจผันผวน
พร้อมๆกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้องค์การมีความจําเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภายในองค์การเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันและจําเป็นจะต้องสร้างข้อได้เปรียบท่ีเกิดจากองค์ประกอบภายใน
องค์การเอง เช่น ลักษณะบรรยากาศองค์การ รูปแบบผู้นํา ความพึงพอใจในงานของพนักงาน ลักษณะงานท่ีทํา ความผูกพันต่อ
องค์การ สภาพแวดล้อมในการทํางานแต่องค์ประกอบหลัก ๆ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือบุคลากร (ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์, 
2540) หากองค์การสามารถหาบุคลากรท่ีดี มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน และสามารถทําให้บุคลากรเหล่านี้คง
อยู่กับงานให้นานเท่าท่ีจะนานได้และนอกจากนี้ยังจําเป็นจะต้องสร้างให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานด้วยจึงจะทําให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการทํางานเพ่ิมข้ึนซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์การเป็นต้นว่าการ
ขยันทํางานการมีส่วนร่วมในองค์การฯลฯหากองค์การสามารถสร้างบรรยากาศท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลได้เช่นท่ี สิริ
พร ไกรสุวรรณ (2540) กล่าวว่า การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานจะทําให้เกิดพฤติกรรมในการทํางานท่ีพึงประสงคข์อง
พนักงานได้ แต่ในทางกลับกัน หากบรรยากาศในการทํางานไม่ดีจะทําให้บุคคลมีพฤติกรรมในการทํางานทางด้านลบเช่นการมา
ทํางานสายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การหรืออาจถึงกับลาออก ก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ผลเสียต่อองค์การท้ังในเรื่องผลผลิตและภาพลักษณ์ขององค์การ  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ
ในงาน ท่ีมีต่อความผูกพันของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง เป็นแหล่งจ้างงานท่ีมีขนาดใหญ่ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาท เป็นพ้ืนท่ีท่ีนักลงทุนมีความต้องการสูง
เนื่องจากปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้รับการพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีระบบสาธารณูปโภค และระบบ
โทรคมนาคมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ประกอบกับมีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่(ท่าเรือแหลมฉบัง)อยู่ในพ้ืนท่ี  ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สําคัญในการเปิดมิติใหม่แห่งการขนส่งทางทะเล ท่ีทันสมัยให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าเข้าออกของประเทศ อันจะมีผลให้
สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้สินค้าไทยมีโอกาสแข่งขันได้ในตลาดโลก นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังจึงเป็นศูนย์รวมทางอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีและของประเทศ  ด้วยความเป็นศูนย์รวมทาง
อุตสาหกรรมจึงทําให้มีความต้องการกําลังคนสําหรับมาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ดําเนินต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบความสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จําแนกตามระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความพึงพอใจในงาน 

3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การ ตามการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจใน
งานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
กรอบแนวคิด 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงาน ท่ีมีต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโดยมีตัวแปรอิสระ 2ด้านได้แก่ ด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความพึงพอใจในการทํางาน และตัว
แปรตาม คือ ด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  
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 ตัวแปรอิสระด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การได้ศึกษาตามแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) ซึ่งได้กําหนด
ตัวแปรด้านบรรยากาศองค์การไว้9ด้านดังนี้ ด้านโครงสร้างด้านความท้าทายและความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้านความอบอุ่น 
ด้านการสนับสนุนด้านการให้รางวัลและการลงโทษด้านความขัดแย้งและการยินยอม ด้านมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและ
ความคาดหมายด้านความเปน็หนึ่งเดียวกันในองค์การและความจงรักภักดีต่อกลุ่มด้านความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย
และตัวแปรอิสระด้านความพึงพอใจในงาน ได้ศึกษาตามแนวคิดของ (Smith, Kendall andHulin, 1960 อ้างถึงใน Cranny, 
Smith & Stone, 1992 : 55-56) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 5 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี ด้านรายได้   
 ตัวแปรตามด้านความผูกพันต่อองค์การ ได้ศึกษาตามแนวคิดของ Steer (1991) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ใน

โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในครั้งนี้  เป็นวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี ้

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป็นพนักงานประจําท่ีทํางานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี 
ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนท้ังสิ้น 60,000 คน146 บริษัท และได้ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายโดยอาศัยหลักการคํานวณของ Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้คือ พนักงานจํานวน 420 คนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับ
ความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่   ค่าความถ่ี (Frequency)   ค่าเฉลี่ย (Mean)    ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จําแนกตามระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความ
พึงพอใจในงาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลสถิติ One – way  Anovaและการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือสร้าง
สมการพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การ ตามการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงาน ของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Stepwise Multiple Regression Analysis 
หรือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของของระดับคะแนน โดยอาศัยเกณฑ์การ
หาความกว้างของอันตรภาคช้ัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,2543) ซึ่งค่าท่ีได้เท่ากับ 0.8 ซึ่งพิจารณาดังตารางท่ี1 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 หลักเกณฑ์การแปลความหมายของของระดับบรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
ตามระดับคะแนน 

 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับบรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ 

 4.21  -  5.00      มากท่ีสุด 
 3.41  -  4.20      มาก 
 2.61  -  3.40      ปานกลาง 
 1.81  -  2.60      น้อย 
 1.00  -  1.80      น้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และมีการวิเคราะห์รวมท้ังประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 420 ฉบับ ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจํานวน 420 คน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อย
ละ พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปีมากท่ีสุด คือ จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 
มีการศึกษาต่ํากว่าอนุปริญญามากท่ีสุด คือ จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 นอกจากนี้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 – 
15,000 บาทมากท่ีสุด คือ จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7  มีตําแหน่งงานเป็นพนักงานมากท่ีสุด คือ จํานวน 312 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.3 และมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานน้อยกว่า 2 ปีมากท่ีสุด คือ จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
 

 ตอนท่ี 2 การทดสอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจในงาน 
และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 สําหรับผลการวิจัยเก่ียวกับระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้วิจัยขอเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การ ดังนี้  
  การวิเคราะห์ระดบัการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
เป็นรายด้านได้ผลการวิจัยดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี2 ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นรายด้าน
และโดยภาพรวม         (n = 420) 
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ                         X        S.D.         ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ       
1.โครงสรา้ง     3.25 0.72  ปานกลาง 
2.ความรับผดิชอบ     3.74 0.59  มาก 
3.ความอบอุ่น     3.77 0.63  มาก    
4.การสนับสนุน     3.48 0.80  มาก 
5.รางวัลและการลงโทษ    3.31 0.84  ปานกลาง 
6.ความขัดแย้ง     3.21 0.74  ปานกลาง 
7.มาตรฐานการปฏิบัติงาน    3.30 0.59  ปานกลาง 
8.ความสามคัคีเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน   3.71 0.79  มาก 
9.ความเสี่ยงภัย     3.44 0.71  มาก 
   รวม   3.47 0.46  มาก 
  

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  มีการรับรู้
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ บรรยากาศองค์การเอ้ืออํานวยต่อการทํางานมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากต่อองค์ประกอบ 5 ด้านคือ  ด้านความ



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS คร้ังท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 333 

 

รับผิดชอบ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านความรับผิดชอบเท่ากับ 3.74  
ด้านความอบอุ่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านความอบอุ่นเท่ากับ 3.77 
ด้านการสนับสนุนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเท่ากับ 3.71 ด้านความเสีย่งภัยพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ย 
ในด้านความเสี่ยงภัยเท่ากับ 3.44 

และมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับปานกลางต่อองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านโครงสร้างเท่ากับ 3.25  ด้านรางวัลและการลงโทษพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านรางวัลและการลงโทษเท่ากับ 3.31  ด้านความขัดแย้ง
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านความขัดแย้งเท่ากับ 3.21  ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานเท่ากับ 
3.30 
  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นราย
ด้านได้ผลการวิจัยดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นรายด้านและ
โดยภาพรวม          (n = 420) 
องค์ประกอบความพึงพอใจในงาน                        X        S.D.  ระดับความพึงพอใจในงาน       
1.ลักษณะงาน     3.74 0.59  มาก   
2.ผู้บังคับบัญชา     3.60 0.83  มาก 
3.เพ่ือนร่วมงาน     3.76 0.60  มาก 
4.โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   3.22 0.67  ปานกลาง 
5.รายได ้      3.02 0.93  ปานกลาง 
         รวม 3.47  0.56  มาก 
  
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาห 
กรรมแหลมฉบัง พบว่าในภาพรวมแล้วพนักงานมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานในระดับมากต่อองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านลักษณะงาน  
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านลักษณะงานเท่ากับ 3.74  ด้านผู้บังคับบัญชา  
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านผู้บังคับบัญชาเท่ากับ 3.6  ด้านเพ่ือนร่วมงาน  
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านเพ่ือนร่วมงานเท่ากับ 3.76 
 และมีความพึงพอใจในงานระดับปานกลางต่อองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเท่ากับ 3.22  
ด้านรายได้ พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยในด้านรายได้เท่ากับ 3.02 

การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็น
รายด้านไดผ้ลการวิจัยดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นรายด้านและ
โดยภาพรวม         (n = 420) 
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ                   X        S.D.        ระดับความผูกพันต่อองค์การ       
1.ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมาย   3.06 0.64  ปานกลาง   
2.ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม   3.43 0.67  มาก 
3.การรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ   3.43 0.85  มาก 
    รวม  3.31  0.67  มาก 
 จากตารางท่ี 4ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.31 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อ
องค์การในระดับมากต่อองค์ประกอบ 2ด้านคือ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 
 และพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์ารระดับปานกลางต่อองค์ประกอบ 1 ด้าน คือ ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายและคา่นิยมขององค์การ โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.06 
 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การและระดับความพึงพอใจในงาน 
 การเสนอผลการวิจัยเพ่ือทดสอบวัตถุประสงค์ในตอนนี้ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรโดย
ใช้ค่า t – test เนื่องจากมีการวิเคราะห์เพียง 2 กลุ่มคือ กลุ่มปานกลางและมาก และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรซึ่งจําแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไปโดยใช้ค่า One – way Anova 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จําแนกตามระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี  5เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับบรรยากาศองค์การ 
 (n = 420) 
 บรรยากาศองค์การ         จํานวน X     S.D.t             P 
ปานกลาง  266 2.93 0.49 537.58 0.000** 
มาก  154 3.98 0.37 
รวม4203.310.68 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีระดับ
การรับรู้บรรยากาศการองค์การแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเปา้หมายและ
ค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และด้านความปรารถนา
อย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมี
ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากจะมีความผูกพันต่อองค์การท้ัง3ด้านมากกว่ากลุ่มท่ีมีการรับรู้บรรยากาศองคก์าร
ปานกลาง 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จําแนกตามระดับความพึงพอใจ ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
  (n = 420) 

 ความพึงพอใจ    จํานวน X       S.D.t             P 
ปานกลาง  252 2.96 0.54 287.57 0.000** 
   มาก  168 3.83 0.50 
รวม 420 3.31 0.68 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากตารางท่ี 6ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับมากจะมีความผูกพันต่อองค์การท้ัง3ด้าน มากกว่ากลุ่มท่ีมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
ตอนท่ี 4 การทดสอบวัตถุประสงศ์ท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานสามารถพยากรณ์

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ 
 การทดสอบวัตถุประสงค์ท่ี 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ โดยการทดสอบนี้ผู้วิจัยใช้สถิติ 
Stepwise Multiple Regression หรือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple RegressionAnalysis โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise ของตัวพยากรณ์ท่ี
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ตัวพยากรณ์     B Sb   Beta       t        P  
รายได ้ (X1)     .347 .020 .479 17.055 <.01 
ผู้บังคับบัญชา  (X2)     .332 .023 .408 14.285 <.01 
สามัคคเีป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (X3)   .228 .020 .268 11.553 <.01 
Constant = .217   Std. Error = .090 R= .887    R2 = .788    R2Adj=.786    F= 514.184 P<.01 

 
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การใน

ภาพรวมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความพึงพอใจในงาน พบว่าตัวแปรด้านรายได้ ผู้บังคับบัญชา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมและสามารถใช้พยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การในในภาพรวมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขต
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ร้อยละ 78.6 เมื่อนําตัวแปรมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จะได้สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบดังนี ้
 Y= .217 + .347 (X1) + .332(X2) + .228 (X3) 

และสมการถดถอยพหุคูณท่ีใช้พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ดังนี ้
 Y= .479 (X1) + .408(X2) + .268 (X3) 
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 จากสมการพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง(Y) พบว่าตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีใช้ในการทํานายระดับความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมสูงสุด คือ ด้านรายได้ ด้านผู้บังคบับัญชา และด้านความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึง
พอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้วิจัยสามารถ
นํามาสรุปอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้

 จากการทดสอบวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการรับรู้บรรยากาศ
องค์การด้วยค่า t – test พบว่า พนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีระดับการรับรู้
บรรยากาศการองค์การแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยพนักงานท่ีมีระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากจะมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมมากกว่ากลุ่มท่ีมี
การรับรู้บรรยากาศองค์การปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  วรนุชทองไพบูลย ์
(2543) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาความ
แตกต่างของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การตามปัจจัยต่าง ๆ โดยผลท่ีได้คือ พนักงานท่ีมีการรับรู้
บรรยากาศองค์การแตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิวัลย์ นันที 
(2548) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ อากาศยานกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ ศึกษาระดับการ
รับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยผลการวิจัยท่ีได้คือ พนักงานท่ีมีการ
รับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ 
เมืองสง(2548) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท สเวนเซ่นส์ 
(ไทย) จํากัด โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน โดยพบว่าพนักงานท่ีมีระดับการรับรู้บรรยกาศองค์การในด้านระดับรายได้ และระดับตําแหน่งงานแตกต่างกันจะมี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากการทดสอบวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับความพึงพอใจในงาน
ด้วยค่า t – test พบว่า พนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากจะมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมมากกว่ากลุ่มท่ีมีระดับความพึงพอใจปานกลางซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยลักษณ์ อุทัยจันทร์ (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน)พบว่า ความพึงพอใจในงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และงานวิจัยของ จิรประภา สุดสาคร (2545)  ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมธนารักษ์ พบว่า ระดับความพึงพอในในงานแตก ต่างกันพนักงานจะมีระดับความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน 

จากการทดสอบวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานสามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ โดยใช้สถิติ Stepwise 
Multiple Regression หรือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรด้านรายได้ ผู้บังคับบัญชา 
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และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมและสามารถใช้พยากรณ์
ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ สาย
ดํา (2552) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเภสัชกร โรงพยาบาลศูนย์ใน
ภาคตะวันออเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเภสัชกร
โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การท่ีสามารถร่วมกันทํานายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเภสัชกร
โรงพยาบาลศูนย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ มิติด้านความสามัคคีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิวัลย์ นันที (2548) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การ
และความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ อากาศ
ยานกรุงเทพ โดยผลการวิจัยท่ีได้คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ การตัดสินใจในองค์การ การ
บริหารงานของผู้บังคับบัญชา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความพึงพอใจในงานด้านเพ่ือนร่วมงาน 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพได้ โดยมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 57.9 

ข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยเรื่อง ผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดังนี้ ทําให้
ทราบระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรวมถึงทราบ
ความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตาม
ปัจจัยของการรับรู้บรรยากาศองค์การ และปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานท่ีมีความแตกต่างกันผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์การในโรงงานอุตสาหกรรม นําไปพิจารณาถึงวิธีการท่ีจะเสริมสร้างบรรยากาศองค์การให้
เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจในงานและส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การและผลท่ี
ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าสําหรับผู้ท่ีมีความสนใจในเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การ
และความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในโอกาสต่อไปโดยผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็นข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่ามี 4 ด้านท่ีมีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านโครงสร้าง อาจจะมีการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงาน การแบ่งแยกสายการบังคับบัญชายังไม่ชัดเจนหรือมี
ข้ันตอนการปฎิบัติท่ียากเกินไป จึงทําให้พนักงานไม่เข้าใจในงานและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้  ดังนั้น
องค์การจึงควรพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีองค์การกําหนดไว้ว่าทําให้การปฏิบัติงานยุ่งยากมากน้อยเพียงใด หากพบว่า  
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานยุ่งยากมาก องค์การก็ควรท่ีจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนระเบียบกฎเกณฑ์
ใหม่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้ราบรื่นยิ่งข้ึน ด้านด้านรางวัลและการลงโทษองค์การควรเสริมสร้างให้พนักงานทราบถึงความ
ยุติธรรมในการให้ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลื่อนข้ัน รวมไปถึงการลงโทษท่ีเท่าเทียมกัน เพ่ือให้พนักงาน
ได้มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในทุกคน ก่อให้เกิดความตั้งใจทุ่มเทในการทํางานเพ่ือท่ีจะได้รับรางวัลนั้น ๆ ด้านความขัดแย้ง 
ผู้บริหารองค์การความเสริมสร้างให้พนักงานในองค์การเกิดความรู้สึกว่าองค์การยอมรับทุกความคิดเห็นของพนักงานท่ีแตกตา่ง
กันเพ่ือนําความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงพัฒนาองค์การต่อไป ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การควรปรับปรุงโดยมุ่งเน้นให้
เกิดความต่อเนื่องในมาตรฐานการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากข้ึน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมเพ่ือให้
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานของงานในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในองค์การ 
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2. ในด้านความพึงพอใจในงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่ามี  2 ด้านท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในงานใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  อาจมีสาเหตุมาจากพนักงานยังต้องการให้ตัวเองได้มีโอกาสท่ีจะ
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งท่ีสูงข้ึน แต่มีอุปสรรคในเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
องค์การ โอกาสก้าวหน้าของพนักงานบางพวกอาจเป็นไปได้น้อย  ดังนั้นผู้บริหารควรใช้ระบบคุณธรรมในการประเมิณผลการ
ปฎิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถนําความรู้นั้นมาใช้ในการทํางาน
ให้เกิดความก้าวหน้าท้ังต่อตัวพนักงานและองค์การ  ด้านรายได้ พนักงานอาจจะไม่พอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับ
ในปัจจุบัน และเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับงานท่ีทํา อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันนี้สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในขณะนี้ มีผลทําให้ค่าครองชีพของประชาชนรวมถึงพนักงานขององค์การปรับตัวสูงข้ึน เงินเดือนและค่าตอบแทน
ท่ีเคยได้รับมากมีค่าลดลง จึงอาจส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ดังนั้น องค์การควรพิจารณาจัดระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น อัตราเงินเฟ้อ และราคาสินค้าท่ีปรับตัวสูงข้ึน อัตราเงินเดือนของ
พนักงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วปรับฐานเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจทําให้พนักงานไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนท่ีได้รับ ไม่พอใจในงาน และผลิตภาพลดลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจํากัดคือทําการศึกษาเฉพาะกลุม่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังเท่านั้น ครั้งต่อไปควรขยายผลการศึกษาในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เช่น นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และนําขัอมูลท่ีได้มาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในการ และความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์การ  

2. ควรมีการขยายขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้กว้างมากข้ึน เช่นการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนสําหรับการท่ีจะนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานขององค์การ  

3. นอกจากการศึกษาตัวแปรทางด้านบรรยากาศองค์การ  ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การแล้ว ควรมีการศึกษาตัวแปรเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น ผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นตัวแปรท่ีได้รับผลกระทบจาก
การรับรู้บรรยากาศองค์การ เพ่ือให้เห็นภาพรวมขององค์การต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอร่ี จํากัด 
Factors Influencing Happiness in Work of Employees at Sasen Brewery Company 
 
มลนชิา จันทร์เปรม 

นกัศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทํางานและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 160 คน และนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทํางาน

ของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัดโดยรวม อยู่ในระดับมาก (�= 4.04)และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กร และปัจจัยแวดล้อมภายนอก มี
อิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเลียดรายด้าน ได้แก่ ความสมดุลชีวิตการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัว สัมพันธภาพในครอบครัว ผลตอบแทน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในท่ีทํางาน เทคโนโลยี และสังคม 
ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน ได้แก่ สุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทํางาน การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ 
ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงานผู้บริหารควรปรับปรุงนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้ครอบคลุมในทุกมิติตามผลการวิจัย 
คําสําคัญ: ความสุขในการทํางาน ความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว สุขภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 
Abstract 
 Happiness in the work is a crucial matter for everyone’s needs. The objectives of this study are to 
examine the level and factors influencing the happiness at work of Employees in Samsen Brewery Co., 
Ltd. The research was done under the criteria of Surveying Method and Self–Administered Questionnaires. 
The random samples were collected from 160 peoples who are working in Samsen Brewery Co., Ltd. Then 
all selected data were classified and analyzed by the methods of research statistics such as Frequency, 
Mean, Standard Deviation and Multiple Regressions. 
 The research results can be divided into three categories. Firstly, the level of employees’     

happiness occurred in the workplace is generally high (� =4.04) Secondly, external factors which  affect 
significantly to their happiness in the workplace are Work-Life Balance, Personal Life, Relationship in 
Family, Incentives, Responsibilities, Communication, Technologies and Society. Lastly, variables which 
have no effect on happiness on workplace are Healthy, Official Environment, Politics, National Rules, 
Policy and Economic. Therefore, in order to increase much happiness to the employees in the 
organizations; the involved administrators should establish promotion policies to cover all working 
dimensions.   
Keywords: Happiness at work, Work-life balance, Healthy, External Environment 
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บทนํา 
 ในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น และจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลทําให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก จากสังคมยุคเกษตรกรรมเป็นสังคมยุคอุตสาหกรรม เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจข้ึนมากมาย ซึ่ง “คน” ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (มาฆะ ภู่
จินดา, 2549) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อองค์การไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ี
สําคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีองค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบจากทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่า 
(Christopher and Sumantra, 2002) ดังเช่นนโยบายการบริหารระดับประเทศของประเทศไทยก็ให้ความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 8-10 ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
รวมท้ังสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 ก็ยังคงมีนโยบายให้ความสําคัญ กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่ายึดถือ คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก่อน
หน้าอีกด้วย อีกท้ังประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community 
(AEC) เต็มรูปแบบในปี 2558 ทําให้ ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ได้เพียงแค่เปิดเสรีทางการค้า
เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการเปิดเสรีทางด้านการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี การบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงทํา
ให้แต่ละองค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงและต้องหันมาให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มากยิ่งข้ึนเพราะ คน คือทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด คนในองค์กรจึงเสมือนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย (ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน, 2555) ดังนั้น ผู้บริหารของทุกองค์กรควรให้ความสําคัญในการบริหารคน การสร้างคน และ
รักษาคนเก่งไว้  โดยเฉพาะการรักษาคนเก่งให้ทํางานกับองค์การนั้น หลายองค์กรได้เน้นไปท่ีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า
องค์การอ่ืน ๆ ในขณะท่ีการศึกษาท่ีผ่านมา สรุปไว้ว่าค่าตอบแทนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดเสมอไป (พารณ อิศรเสนา ณ 
อยุธยา, 2551) กล่าวว่า ทุกองค์กรจะต้องดูแลสังคมพัฒนาคนในองค์กรและสร้างความสุขให้คนในองค์กร การสร้างความสุขใน
การทํางานให้แก่คนในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเปรียบเสมือนการสร้างแรงจูงใจให้คนทํางานภายในองค์กรท้ังยังทําให้คน  
ในองค์กรมีความพร้อมสําหรับจัดการตนเอง ครอบครัว และองค์กรให้เกิดความสมดุลในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผลผลิตสูงข้ึน การบริการดีข้ึน คุณภาพของสินค้าและบริการดีข้ึน ลดการขาดงาน การลาป่วย การลากิจของ
บุคลากร มีความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางานดีข้ึน ลดอัตราการเลิกจ้างงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การสรรหา ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้ึน และลดความไม่พอใจของผู้ใช้แรงงาน  ทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรดีข้ึน พนักงานจะมีความรักในองค์กรมากข้ึน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีองค์กรส่วนใหญ่ต้องการท่ีสุด  การ
สร้างองค์กรแห่งความสขุเป็นเรื่องท่ีทุกคนสัมผัสได้ เข้าหาได้ เข้าถึงได้ ทําให้คนทํางานมีความสุข สภาพแวดล้อมในการทํางาน
น่าอยู่เพราะการส่งเสริมความสุขเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
การปรับแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรบุคลากรทุกระดับในองค์กรจะต้องมีบทบาทและหน้าท่ีในการสร้าง 
พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกันในสังคมการทํางานเพราะความสุขไม่ได้เกิดท่ีบุคคลเพียงคนเดียวแต่จะต้องมา
จากความตระหนักรู้ของบุคลากรท้ังองค์กรซึ่งจะนําไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ผลิตได้แก่ อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวด และ น้ําอัดลม จึง
ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีแข่งขันสูง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญ ซึ่งในปี 2555 มีมูลค่าการผลิตถึง 1.5 แสนล้าน
บาท  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554)  และพบว่าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีอัตราการลาออกของ
พนักงานในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 ร้อยละ 6.20 (บุญเลิศ ธีระตระกูล, 2555) ในขณะท่ีอัตราการลาออกของบริษัทสาม
เสนบริวเวอรี่ จํากัด ในช่วงเวลาเดียวกันมีอัตราการลาออกเพียงร้อยละ 1.90 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราท่ีต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
การลาออกในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเดียวกัน จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาพนักงานของบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ 
จํากัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทํางาน และ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท   สามเส
นบริวเวอรี่ จํากัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน 
 ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด จํานวน 264 คน (ข้อมูลแผนก
บุคคลบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555) โดยการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้วิธีการ    
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จากประชากร 
จํานวน 264 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 160 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็นโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
ช้ันภูมิคือ พนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด จํานวน 7 แผนก และใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละช้ันภูมิโดย
เทียบสัดส่วนกับจํานวนพนักงานจริงในแต่ละแผนก 
 เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถามแบบปลายเปิดและแบบ
ปลายปิด มีข้อคําถาม 6 ส่วน ได้แก่ 1) ข้ออมูลท่ัวไปของพนักงานสังกัดบริษัทสามเสนบริวเวอรี่จํากัด 2) ปัจจัยส่วนบุคคล3) 

 
 
 
 
 

ความสุขในการทํางานพนักงาน
บริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด 

 
 

2. ปัจจัยองค์กร 
2.1 ผลตอบแทน 
2.2 ลักษณะงาน 
2.3 สัมพันธภาพในท่ีทํางาน 
2.4 สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1 สุขภาพ 
1.2 ความสมดลุชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัว 
1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
 

3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
3.1 การเมืองการปกครอง 
3.2 เศรษฐกิจ 
3.3 เทคโนโลย ี
3.4 สังคม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ปัจจัยองค์กร 4) ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 5) ระดับความสุขในการทํางาน และ 6) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แบบสอบถามจะถูกตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และทําการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด เพ่ือนํามาทดสอบความเช่ือมั่นแบบรวม 
ด้วยวิธีการของวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 
 
สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูทางประชากรศาสตร์งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหท์างประชากรศาสตร์ในดา้นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นงานวิจัยนี้ทําการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กร ปัจจัยแวดล้อมภายนอก และความสุขในการทํางาน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพ่ือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้ ได้ทําการทดสอบด้วยใช้โปรแกรม
สําเรจ็รูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงอนุมานตามวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกต ิ
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล    ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เปน็เพศชาย จํานวน 
105 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.62 มีช่วงอายุระหว่าง 46 - 55 ปี จํานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.63 มีสถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกัน 
จํานวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.37 ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาจํานวน 80 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีระยะเวลาท่ีทํางานในบริษัทมากกว่า 15 ปี จํานวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.37  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของตัวแปรท่ีต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปได้ดังต่อไปนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบคุคล � S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านสุขภาพ 3.23 0.81 ปานกลาง 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
และชีวิตส่วนตัว 

3.40 0.88 ปานกลาง 

ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 3.92 0.80 มาก 

รวม 3.51 0.83 มาก 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.51 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมากรองลงมา คือด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านสุขภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยองค์กร 

ปัจจัยองค์กร � S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านผลตอบแทน 3.79 0.82 มาก 
ด้านลักษณะงาน 3.46 0.75 มาก 
ด้านสัมพันธภาพในท่ีทํางาน 3.63 0.84 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.67 0.86 มาก 

รวม 3.64 0.82 มาก 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยองค์กรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้านผลตอบแทนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ     ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก ด้านสัมพันธภาพในท่ีทํางานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63   อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก  
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก � S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านการเมืองการปกครอง 3.06 0.83 ปานกลาง 
ด้านเศรษฐกิจ 3.17 0.80 ปานกลาง 
ด้านเทคโนโลย ี 3.70 0.78 มาก 
ด้านสังคม 3.46 0.75 มาก 

รวม 3.35 0.79 ปานกลาง 
  

  จากตารางท่ี 3 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยปัจจัยแวดล้อมภายนอก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 อยู่ใน
ระดับปานกาลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุดคือ ด้านการเมืองการปกครองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการทํางาน 

ความสุขในการทํางาน � S.D. ระดับความคิดเห็น 
ท่านคิดว่าร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นสว่น
สําคัญในการทํางาน 

4.33 0.70 มากท่ีสุด 

โดยภาพรวมท่านพอใจในสภาพการ
ทํางานในปัจจุบัน 

3.69 0.80 มาก 

    

ความสุขในการทํางาน � S.D. ระดับความคิดเห็น 
ท่านรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งใน
ความสําเร็จของบริษัทฯ 

3.76 0.80 มาก 

ท่านมีความมั่นคงท่ีได้ทํางานในบริษัทนี ้ 4.18 0.81 มาก 
ท่านมีความภูมิใจท่ีบริษัทฯ มีนโยบาย 
ช่วยเหลือสังคม 

4.24 0.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.04 0.78 มาก 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่จํากัด 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 
ร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นส่วนสําคัญในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือความภูมิใจท่ีบริษัทฯ มี
นโยบายช่วยเหลือสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความมั่นคงท่ีได้ทํางานในบริษัทนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ใน
ระดับมาก ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของบริษัทฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับมาก และความพอใจใน
สภาพการทํางานในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี ้

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยองค์กร ปัจจัยแวดล้อมภายนอก และความสุขในการทํางาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

ปัจจัยส่วนบุคคล  0.06 0.02 0.15 2.21 0.02** 

ปัจจัยองค์กร 0.10 0.02 0.39 4.66 0.00** 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 0.09 0.03 0.23 2.89 0.00** 

Adjusted R Square     0.47     

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  P <0.05*, P < 0.01** 
 จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระมีอิทธิพล
ความสุขในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 47 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.47 และจากผลการศึกษาจะ

เห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.15, p < 0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยองค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.39, p < 0.01) อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และปัจจัยแวดล้อมภายนอกก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.23, p < 
0.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

สุขภาพ   0.10 0.90 0.09 1.19    0.23 

ความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 0.37 0.08 0.38 4.68 0.00** 

สัมพันธภาพในครอบครัว 0.17 0.76 0.17 2.29    0.02* 

Adjusted R Square     0.28     

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  P <0.05*, P < 0.01** 
 จากตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
มีอิทธิพลกับความสุขในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ28 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.28 และจากการ
วิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขใน

การทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัด (β = 0.38, p < 0.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ          ท่ีระดับ 0.01 
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และด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.17, p < 0.05) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 
0.09, p > 0.05) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยองค์กร 

ปัจจัยองค์กร 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

ผลตอบแทน   0.27 0.73 0.29 3.75 0.00** 

ลักษณะงาน 0.19 0.08 0.18 2.26    0.02* 

สัมพันธภาพในท่ีทํางาน 0.17 0.06 0.25 2.87 0.00** 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.05 0.07 0.06 0.83    0.40   

Adjusted R Square     0.43     

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  P <0.05*, P < 0.01** 

 จากตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า          ปัจจัย
องค์กรมีอิทธิพลกับความสุขในการทํางานคิดเป็นร้อยละ 43 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.43 และจาก

การวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.29, p < 

0.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในด้านลักษณะงานส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.18, p 
< 0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และในด้านสัมพันธภาพในท่ีทํางานส่งผลต่อความสุขในการทํางานของ

พนักงานฯ (β = 0.25, p < 0.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่ส่งผลต่อ

ความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.06, p > 0.05) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 

B Std. Error Beta t Sig. 

การเมืองการปกครอง   0.13 0.10 0.10 1.26     0.20 

เศรษฐกิจ 0.17 0.11 0.14 1.49     0.13 

เทคโนโลย ี 0.22 0.09 0.19 2.41 0.01* 

สังคม 0.43 0.09 0.33 4.50  0.00** 

Adjusted R Square     0.35     

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  P <0.05*, P < 0.01** 

 จากตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ปจัจัยแวดล้อมภายนอก 
มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานคิดเป็นร้อยละ 35 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.35 จากการ

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.19, p 

< 0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด้านสังคม ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ (β = 0.33, p < 

0.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่ส่วนด้านการเมืองการปกครอง (0.10, p > 0.05) และด้านเศรษฐกิจ (β = 
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0.14, p > 0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่ส่งผลต่อความสขุในการทํางานของพนักงานฯ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จํากัดมี
ประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายเพ่ือตอบคําถามการวิจัย ได้ดังนี ้
 ผลการวิจัย ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 160 คน ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ 
จํากัด  มีระดับความสุขในการทํางานอยู่ในระดับมาก จากผลทดสอบทางสถิติเพ่ือหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของ
พนักงานฯ  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กร และปัจจัยแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ  ท่ี
มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาให้ละเอียดของแต่ละปัจจัยเป็นรายด้านพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านท่ีมี
อิทธิพลความสุขในการทํางาน คือ ด้านความสมดุลของชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว และด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
ในขณะท่ีด้านสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน 2) ปัจจัยองค์กรมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ 
ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพบว่า ด้านผลตอบแทน และด้านลักษณะงานและด้าน
สัมพันธภาพในท่ีทํางาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ แต่ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทํางาน และ 3) ปัจจัยแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ ท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี และ ด้านสังคม มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน
ฯ ส่วนด้านการเมืองการปกครองและด้านเศรษฐกิจ ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฯ และสามารถนํามา
อภิปรายในแต่ละปัจจัยได้ดังนี ้
 ปัจจัยองค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Herzberg    (1997 
อ้างโดย ตุลา มหาพสุธานนท์, 2554) กล่าวถึง ปัจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor)  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงในในการทํางานปัจจัยนี้เป็น
ปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่าพนักงานฯ มีความพึงพอใจในด้านผลตอบแทนของบริษัทฯ มากท่ีสุด 
เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนตรงต่อเวลารวมถึงสวัสดิการท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สโรธรปุษปาคม 
(2550) พบว่า ระบบค่าตอบแทนท่ีบุคลากรพึงพอใจควรคํานึงถึง ความเสมอภาคภายใน คือ การจ่ายค่าตอบแทน     มีความสัมพันธ์กับทักษะ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบของงาน ด้านสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ความสัมพันธ์อันดีในท่ีทํางาน     ถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้าง
บรรยากาศแห่งความสุขในการทํางานเพราะพนักงานฯ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในท่ีทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัชชล รอด
เท่ียง (2550) พบว่าบุคคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานสามารถแก้ไขปัญหาจากการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี ดังเช่น สิรินธร  แซ่ฉั่ว (2553)  ได้ศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความสุขในการทํางานคือ ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้งในงาน และขาดความร่วมมือ เช่นเดียวกับ Bigoness (1997)  พบว่า 
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีไม่ดีในการทํางานก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน และปฎิบัติงานไม่ดี ดังนั้น ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงมี
ความสําคัญต่อการสร้างความสุขในการทํางาน ส่วนในด้านลักษณะงาน อธิบายได้ว่า พนักงานฯ รับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
ชัดเจน มีความรู้สึกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทํางาน มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและคิดว่างานท่ีทํามี
ความมั่นคงจึงตั้งใจทํางานอย่างเต็มท่ีและมีความสุขในการทํางาน ดังแนวคิด ของ สมยศ นาวีการ (2546) กล่าวว่า เนื้อหาของงานจะมี
ความสําคัญต่อการสร้างความพอใจในงาน ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ประทุมทิพย์    เกตุแก้ว (2551) พบว่าการรับรู้ลักษณะงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางาน ดังนั้นการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ําดื่ม สิ่งท่ีพนักงานต้องเผชิญเหมือนกัน คือความไม่หยุด
นิ่งของบริษัท ซึ่งมีส่วนทําให้ลักษณะงานมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่หากพนักงานมีความสามารถในการปรับตัว และมีความพร้อมท่ีจะ
พัฒนาความรู้ในทุกๆ  ด้าน ก็จะส่งผลทําให้ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานฯ เพ่ิมมากข้ึน 
 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย อุตสาหจิต (2554) กล่าว
ไว้ว่า สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เป็นผลกระทบจากภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และต้องพบเจอในชีวิตประจําวัน
ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขโดยในด้านเทคโนโลยีพนักงานฯ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อระดับความสุข 
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ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารท่ีทําให้การดํารงชีวิตประจําวันดีข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ  มีส่วนเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยให้แก่มนุษย์ ซึ่งทํา
ให้มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตมากข้ึน  พนักงานฯ ท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากากรใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ปฏิบัติงานจะสามารถสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพได้ เสาวลักษมี กิตติประภัสร และ คณะ (2550) ยังกล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะ
ช่วยปรับปรุงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวัน ท้ังด้านการสื่อสารและ 
ด้านการขนส่งมวลชน เป็นต้น ส่วนอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ด้านสังคม พบว่าสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพนักงาน
ฯ  มีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน ดังทฤษฎีของ F.C. Davis  &Post, 1988 (อ้างถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทร์, 2552) 
สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อพ้ืนฐานการเลี้ยงดู ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวกับสภาพสังคมใหม่  ๆการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสมัยปัจจุบัน เป็นสังคมท่ีมีความเช่ือถือและไว้วางใจต่อกันน้อยลงกว่าอดีต ความเช่ือถือในความดี
ความซื่อสัตย์ของคนลดลง ทําให้ความสัมพันธ์ในสังคมและความสุขของคนในสังคมลดลง ความรู้สึกเชิงลบกับชุมชนของตนเอง และความรู้สึกไม่
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในชุมชนมักมีส่วนทําให้เกิดความหวาดระแวงและส่งผลต่อระดับความสุข 
 ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พนิดา คะชา (2551) กล่าวว่า ปัจจัย
ด้านบุคคลเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานมากกว่าร้อยละ 60.80  ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของ การมีทัศนคติในด้านต่างๆ จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ยังพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของ
พนักงานฯ คือ ด้านความสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton (1973 
อ้างโดย อุษา  แก้วอําภา,  2545) กล่าวว่าความสดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน คือ การจัดเวลาในการทํางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และสมดุลกับชีวิตตนเอง มีส่วนทําให้เกิดความสุขในการทํางาน ซึ่ง พนักงานฯ ส่วนใหญ่มีความเต็มใจในการทํางานล่วงเวลา และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจวัตรประจําวันให้สอดคล้องกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และยังพบอีกว่าด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีอิทธิพลต่อความสขุในการทํางาน เช่นกัน อาจจะเป็นเพราะ ครอบครัวมีส่วนสําคัญในการปลูกฝัง พ้ืนฐานทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อ
การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีสุขท้ังนี้เมื่อมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัว ล้วนจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตงานและครอบครัวอีกต่อหนึ่ง และจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในภาพรวม พนักงานฯ ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ซึ่งอาจจะเป็นมีส่วนทําให้
พนักงานฯ มีจุดมุ่งหมายในทํางานเพ่ือให้คนในครอบครัวมีความสุข ความสมบูรณ์ในครอบครัว และการมีครอบครัวท่ีอบอุ่นเป็นท่ีพ่ึงในยามท่ีมี
ปัญหา มีส่วนทําให้เกิดแรงผลักดันให้พนักงานฯ มีกําลังใจและความมุ่งมั่นในการทํางาน 
    
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 จากผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีได้เสนอข้างต้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของ
พนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กร และปัจจัยแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลต่อความสุขใน
การทํางานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอร์รี่ จํากัด ดังนั้นผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําข้อมูลนี้มาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือกําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้พนักงานฯ มีระดับความสุข     ในการทํางานเพ่ิมมาก
ข้ึน ผูวิ้จัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
 ปัจจัยองค์กร 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืนแล้ว ปัจจัย
องค์กรควรเป็นปัจจัยแรกท่ีควรจะให้การสนับสนุนและพัฒนา เนื่องจากว่า อยู่ในระดับท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความสุขในการ
ทํางานของพนักงานฯฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรกําหนดตําแหน่ง การมอบหมายปริมาณงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความถนัดความสามารถและวุฒิการศึกษาของพนักงานฯ แต่ละบุคคลควรมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเช่นอัตรา
ค่าปฏิบัติงานค่าล่วงเวลารวมท้ังค่าสวัสดิการต่างๆควรมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือจูงใจเพ่ิมขวัญกําลงัใจ
ให้แก่พนักงานฯ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างาน ควรมีการประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมใน
การมอบหมายงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานให้สอดคล้องกับงานท่ีองค์การมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรจัดให้มีการประชุม (Workshop) และควรจัดให้มีนโยบายส่งเสริมหรือเปดิ 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS คร้ังท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 349 

 

โอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 

 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานพบว่าพนักงานฯ มีความรู้สึกไม่
ปลอดภัยต่อสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางบริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาด้านการช่วยให้
พนักงานมีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากข้ึนโดยเริ่มจากการจัดสรรเวลาทํางานให้ชัดเจน ให้พนักงานมีความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางระหว่างท่ีพักและท่ีทํางาน หรือมีบริการรถรับส่งพนักงานในเวลากลางคืน รวมไปถึงการ
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยให้กับตนเองและครอบครัว  

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน พบว่าในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีเวลาเพ่ือทํางานอดิเรกและการจัดสรรเวลาทํางานและชีวิตส่วนตัว
ของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลางซึ่งอาจจะเกิดจากภาระงานท่ีได้รับทําให้พนักงานฯ ไม่มีเวลาท่ีจะทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีตนเอง
ช่ืนชอบ บริษัทฯ จึงควรมีการกําหนดระยะเวลาทํางานให้มีความเหมาะสม จัดสรรวันพักผ่อนประจําปี ให้เป็นไปตามท่ี 
กฏหมายกําหนด รวมไปถึงการมีสถานท่ีออกกําลังกายในสถานท่ีทํางาน เพ่ือให้พนักงานได้มีเวลาออกกําลังกายเพ่ือการผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
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ภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานอุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทยติณณ์รัตนป
ระเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
Leadership Organizational Commitment and Working Behavior of Supervisors in the Thai Chicken 
Processing Industry. Tin RattanaprasertKasetsart University Si Racha Campus   
 
นายติณณ์  รัตนประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.จุมพฏ  บริราช  
ภาควิชาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตศรีราชา  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมไก่แปรรูป และ2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปโดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 245 คน ในกลุ่มอุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทยผลการวิจัยพบว่า 1)
ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นําแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.5 และ2)ความผูกพันด้านความรูส้ึก ความผูกพันด้านการคงอยู่ขององค์กร และความผูกพันด้านการบรรทัดฐานของสังคม มี
ความสัมพันธ์พฤติกรรมการทํางานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
คําสําคัญ:ภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การพฤติกรรมการทํางาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the relationship between leadership and working 
behavior of supervisors in the Thai chicken processing industry. and 2) study the relationship between 
organizational commitment and working behavior of supervisors in the Thai chicken processing industry 
from 245 samples who were the Thai chicken processing industry.Findings revealed that: 
1)Transformational and Transactional leadership were significantly correlated with working behavior at 
0.05 level, and 2) Affective commitment continuance commitment and Normative commitment were 
significantly correlated with working behavior at 0.05 level 
Keywords: leadership, organizational commitment, working Behavior 
 
บทนํา 

ประเทศท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลักอย่างประเทศไทย จะต้องมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกไก่แปรรูปของไทย ซึ่งคาดว่ามีความสามารถท่ีจะขยายตัวได้เป็นดีอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่อง
จากอาหารการกินเป็นสิ่งท่ีทุกคนในโลกขาดไม่ได้แตกต่างจากของสิ่งเปลืองอย่างรถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้คนสามารถท่ี
จะเลือกไม่ใช้ได้ และการท่ีประเทศไทยมีมาตรฐานการผลิตไก่แปรรูปเป็นท่ียอมรับค่อนข้างดีจากประเทศคู่ค้าว่าประเทศไทย
เป็นผู้ให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าท่ีสะอาด ปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค และสารตกค้าง ท่ีสําคัญยังได้รับมาตรฐาน
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศคู่แข่งรายอ่ืนนอกจากนี้ความต้องการไก่ในกลุ่มของสหภาพยุโรป
ยังขาดหายไปจากการระบาดของเช้ือไข้หวัดนกในหลายประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปจึงเป็นเหตุให้หลายประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปมีการเพ่ิมการนําเข้าไก่จากประเทศไทยมากข้ึนฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีท่ีอุตสาหกรรมไก่แปรรูปส่งออกจะสามารถ
ขยายตลาดได้มากข้ึนซึ่งอุตสาหกรรมไก่แปรรูปส่งออกมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากหัวหน้างาน เป็นบุคคลท่ี
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สําคัญมากท่ีจะขับเคลื่อนให้องค์การดําเนินงานไปถึงเป้าหมายได้ และภาวะผู้นําเป็นสิ่งสําคัญท่ีหัวหน้างานจําเป็นต้องมี เพราะ
ภาวะนําเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลคนหนึ่งจะชักนําให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างาน และลูกน้องท่ีปฏิบัติงานอยู่หน้างาน ซึ่งสิ่งนี้สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีให้บรรลุจุดหมายร่วมกัน 
และยังสามารถสร้างความเช่ือมั่น และให้เกิดการสนับสนุนจากลูกน้องเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2544) ความผูกพันต่อองค์การคือการส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานมีกับองค์การจึงมีความสําคัญอย่างมากกับการ
ดําเนินงานขององค์การปัจจุบัน ถ้าบุคลากรท่ีมีความผูกพันภายในองค์การต่ําแล้วยังทํางานอยู่ในองค์การอาจจะส่งผลให้เกิดผล
กระทบท่ีสําคัญหลายในหลายรูปแบบต่อพฤติกรรมการทํางาน คือทําให้มีทัศนคติท่ีไม่ดีในการปฏิบัติงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนขาดความสามัคคีสุดท้ายจะทําให้เกิดความแตกแยก ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมานําไปสู่สาเหตุของความขัดแย้ง และความล้มเหลว
ขององค์การในท่ีสุด (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551) พฤติกรรมการทํางานของบุคคลซึ่งครอบคลุมท้ังการกระทําท่ีส่งผล
กระทบต่องานท้ังทางตรง และทางอ้อมท่ีสัมพันธ์กับงาน Gibson et al. (1997) พบว่าพฤตกิรรมการทํางานมีความสัมพันธ์กับ
งานท้ังทางตรง และทางอ้อม ซึ่งพฤติกรรมการทํางานสามารถส่งผลดี หรือผลเสียต่อองค์การได้ท้ังทางตรง และทางอ้อม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างาน
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทย เพ่ือเสนอรูปแบบของภาวะผู้นํา และความผูกผันต่อองค์การท่ีมีความเหมาะสมต่ออุตสาหกรรม
การส่งออกไก่แปรรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการส่งออกไก่แปรรูป 

พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537, อ้างถึง Bass และ Avolio, 1994) พบว่าความหมายของภาวะผู้นํา เพ่ือให้
ครอบคลุม และสอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงทางสังคม โดยจําแนกภาวะผู้นําออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ภาวะผู้นําแบบ
เปลี่ยนแปลง (Transactional Leadership) หมายถึง ผู้นําท่ีแสดงให้เห็นผลประโยชน์และความสําเร็จขององค์การท่ีอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ความสําคัญของความสามารถและสวัสดิการของผู้ตาม เพ่ือเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความ
ต้องการ ความคิด และจิตสํานึกของผู้ตาม 2. ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (Transformational Leadership) หมายถึง ผู้นําท่ี
จะกระตุ้นให้ผู้ตามมองสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ผู้นําแบบแลกเปลี่ยนจะมุ่งความสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ 
พยายามดําเนินการจัดการให้องค์การดําเนินการอย่างราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นําประเภทนี้มีความเช่ียวชาญด้าน
ความคิด  3. ภาวะผู้นําปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) เป็นภาวะท่ีผู้นําไม่ใช้ภาวะการณ์นํา เมื่อผู้ตามต้องการ
ความช่วยเหลือหรือยามมีปัญหา ผู้นําจะมีการปฏิบัติตนในลักษณะท่ีหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่แสดงความคิดเห็นของผู้นํา
เองต่อประเด็นปัญหาท่ีสําคัญ ใช้วิธีการหลีกเลี่ยง หรือปัดความรับผิดชอบปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปในแต่ละวัน 

Allen และ Meyer (1993) พบว่าแนวคิดของความผูกพันต่อองค์การ โดยจําแนกความหมายออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 1. ความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติหรือความรู้สึก (Attitudinal or Affective Commitment) หมายถึง ความ
ปรารถนาท่ีจะเก่ียวข้องกับองค์การ และทุ่มเทอย่างเต็มท่ี และอุทิศตนให้กับองค์การเกิดข้ึนจากความผูกพันต่อองค์การท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 2. ความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรมหรือความต่อเนื่อง 
(Behavioral or Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การซึ่งแสดงออกในรูปของความคงเส้นคงวา
ของพฤติกรรม กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ บุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีต่อเนื่อง หรือมีความ
สม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน และไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน โดยท่ีบุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ จะพยายามรักษา
ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน 3. ความผูกพันต่อองค์การด้านความถูกต้อง หรือบรรทัดฐานของ
สังคม(Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยม หรือบรรทัดฐานขององค์การและ
สังคม บุคคลเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ภายในองค์การ จะส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลว่ามีความผูกพันต่อองค์การ และบุคคล
นั้นจะแสดงความถูกต้อง ความเหมาะสมท่ีควรทํา 

Gibson และคณะ (1991) พบว่าแนวคิดพฤติกรรมการทํางาน โดยจําแนกออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งสามารถสรุป
ความหมายได้ดังนี้ 1. ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างการรับ ส่งสารของผู้บริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืบุคคลอ่ืนในองค์การ เพ่ือคนในองค์การเข้าใจความหมายของข่าวสารอย่างเดียวกัน 2. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
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หมายถึง วิธีการอยู่ร่วมกันของคนในองค์การทําให้เกิดความขัดแย้งในองค์การลดน้อยลง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 3. ด้านการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคัดสรรหาวิธีท่ีให้ผลท่ีดี มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 4. ด้านความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงการกระทําทางตรงท่ี
เห็นเด่นชัดในการทํางาน เช่น การมีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา และการกระทําทางอ้อม เช่น การมีจิตสํานึก และ
อุดมการณ์ในการทํางานท่ีดี 5. ด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์การ หมายถึง การกระทําของสมาชิกภายในองค์การท่ี
กระทําภายใต้กรอบ หรือกฎข้อบังคับขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และการกระทําอ่ืนๆ ท่ีองค์การ
ต้องการส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิผล 

ดงันั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทํางาน
ของหัวหน้างานอุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทย เพ่ือเสนอรูปแบบของภาวะผู้นํา ความผูกผันท่ีมีความเหมาะสมต่ออุตสาหกรรม
ไก่แปรรูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานอุตสาหกรรมไก่แปรรูป ให้การแสดงพฤติกรรมทํางาน
ของหัวหน้างานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทยท่ีต้องการปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนขีดความสามารถ
บริหารงานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และรุนแรงได ้
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูป  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูป 

 

กรอบแนวคิด 
 

                 ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
         (Independent variables)        (Dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการทํางาน 

ดา้นการติดตอ่สือสาร 

ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 

ดา้นการแกปั้ญหา 

ดา้นความรับผดิชอบตอ่งาน 

ดา้นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัขององคก์าร 

 

ภาวะผู้นํา 
ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 
ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 

ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 

ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูป
ของไทยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบวัดภาวะผู้นําเต็มรูปแบบผู้วิจัยปรับมาจากแบบวัดภาวะผู้นําตามทฤษฎี
ของ Bass และAvolioโดยชนันดา โชติแดง (2550)ซึ่งประกอบด้วยคําถามเชิงบวก จํานวน 36 ข้อแบ่งระดับภาวะผู้นํา 3 ด้าน
แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การผู้วิจัยปรับมาจากแบบวัดภาวะผู้นําตามทฤษฎีของ Meyer และ Allen โดย ธีร
พรสุทธิโส (2550) ซึ่งประกอบด้วยคําถามเชิงบวก และเชิงลบ จํานวน 14 ข้อ แบ่งระดับความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน 
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างโดยปริมปรางพรหมมาณพ (2549) ซึ่งมีท้ังคําถามเชิงบวก
และคําถามเชิงลบจํานวน 15 ข้อครอบคลุมพฤติกรรมการทํางาน 5 ด้าน 

จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิจัยและผู้วิจัยได้นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนําค่าคะแนนเฉลี่ยมาแบ่งช่วงคะแนนจากการคํานวณ เพ่ือกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ช่วง คือ สูง 
กลาง และต่ํา โดยใช้หลักการแจกแจงความถ่ีของข้อมูลทางสถิติ ต่อจากนั้นทดสอบเครื่อง โดยความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ทําการตรวจสอบ แนะนํา 
และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งมาการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยหา
ค่าความเช่ือมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับท่ีศึกษาจํานวน 30 คน และนําไป
วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนคาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของคําตอบในแบบสอบถามวิเคราะห์
สถิติท่ีเก่ียวข้องเพ่ือท่ีจะนําข้อมูลไปประมวลผลข้อมูล หาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ค่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) คํานวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  

สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท่ีเป็นตัวแปรเชิงปริมาณท้ังสองตัวแปรได้จาก
การคํานวณจากประชากรหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูป  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี จากการสํารวจ
พบโรงงานจํานวนท้ังสิ้น 2 โรงงานมีพนักงานท้ังสิ้น 2,114 คน เป็นหัวหน้างานจํานวน 245 ราย เนื่องจากจํานวนหัวหน้ามี
จํานวนไม่มากทางผู้วิจัยจึงได้ทําการเก็บตัวอย่างข้อมูลท้ังหมด การวิเคราะห์ข้อมูลทํา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของคําตอบในแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติท่ีเก่ียวข้องนําไปประมวลผลข้อมูล หา
ค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท่ีเป็นตัวแปรเชิงปริมาณท้ัง
สองตัวแปร  โดยมีสมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผู้นําแบบเปลีย่นแปลงของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมแปรรูปมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางาน 

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางาน  

สมมติฐานท่ี 3 ภาวะผู้นําแบบปลอ่ยตามสบายของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การทํางาน 

สมมติฐานท่ี 4 ความผูกพันด้านความรู้สึกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางาน 
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สมมติฐานท่ี 5 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรปูมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางาน  

สมมติฐานท่ี 6 ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคมของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรปูมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางาน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะผู้นําในระดับปานกลาง (คะแนน 118.140) โดยมีภาวะผู้นําแบบ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นําแบบแลกเปลีย่นในระดับสูง (คะแนน 48.646 และ 47.745 คะแนน ตามลาํดับ)  ในขณะท่ีมีภาวะ
ผู้นําแบบปล่อยสบายในระดับต่ํา (คะแนนเฉลีย่ 21.671 คะแนน) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ระดับคะแนนของภาวะผู้นํา 

ภาวะผู้นํา จํานวนข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับ 

ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง 12 48.646 5.333 สูง 

ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 12 47.745 5.030 สูง 

ภาวะผู้นําแบบปล่อยสบาย 12 21.671 8.505 ต่ํา 

รวม ภาวะผู้นํา 36 118.140 10.090 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันในภาพรวมระดับปานกลาง (คะแนน 49.810) โดยมีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 19.484) ในขณะท่ีความผูกพันด้านความรู้สึก และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 13.143 และ 17.192 คะแนน ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2ระดับคะแนนความผูกพัน 

ความผูกพัน จํานวนข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับ 

ความผูกพันต่อองค์กร 5 19.484 3.253 สูง 

ความผูกพันด้านความรูส้ึก 4 13.143 2.045 ปานกลาง 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองคก์ร 5 17.192 3.152 ปานกลาง 

รวม ความผูกพัน 14 49.810 6.950 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทํางานในภาพรวมในระดับสูง (คะแนน 57.460) โดยมีพฤติกรรม

ในด้านการปฏิบัติตามหลักขององค์กร การติดต่อสื่อสาร ความรับผิดชอบต่องาน ด้านการแก้ปัญหา และด้านมนุษยสัมพันธ์ ใน
ระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 12.057, 11.800 , 11.416 ,  11.155 , และ 11.041 คะแนน ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการทํางาน 

พฤติกรรมการทํางาน จํานวนข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับ 

ด้านการปฏิบัติตามหลักขององค์การ 3 12.057 1.937 สูง 

ด้านการตดิต่อสื่อสาร 3 11.800 1.686 สูง 

ด้านความรบัผิดชอบต่องาน 3 11.416 2.072 สูง 

ด้านการแก้ปัญหา 3 11.155 1.689 สูง 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3 11.041 1.727 สูง 

รวม พฤติกรรมการทํางาน 15 57.460 6.460 สูง 

 
เมือ่พิจารณาแต่ภาวะผู้นําแต่ละข้อ พบว่า ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นําแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ใน

เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน (ค่า r เท่ากับ 0.598 และ 0.496 ตามลําดับ)  ในขณะท่ีภาวะผู้นําแบบปล่อยสบาย มี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพฤติกรรมการทํางาน (ค่า r เท่ากับ -0.462 ) ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการทํางาน 

ภาวะผู้นํา ค่า r P 

ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง 0.598** 0.000 

ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 0.496** 0.000 

ภาวะผู้นําแบบปล่อยสบาย -0.462** 0.000 

ภาวะผู้นําภาพรวม 0.184** 0.000 

**ระดบันัยสําคัญ 0.05 
 

เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการคงอยู่ขององค์กร และความผูกพันด้าน
การบรรทัดฐานของสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน (ค่า r เท่ากับ 0.518 0.202 และ 0.494 
ตามลําดับ)  ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  ค่าสหสมัพันธ์ระหว่างความผูกพันและพฤติกรรมการทํางาน 

ความผูกพัน ค่า r P 

ความผูกพันด้านความรูส้ึก 0.518** 0.000 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองคก์ร 0.202** 0.000 

ความผูกพันด้านการบรรทัดฐานของสังคม 0.494** 0.000 

ความผูกพันในภาพรวม 0.527** 0.000 

**ระดับนัยสําคญั 0.05 
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สรุปผล 
สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมแปรรูปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ทํางานผลท่ีได้คือ ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมแปรรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางาน 

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้นําแบบแลกเปลีย่นของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางาน ผลท่ีได้คือ ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การทํางาน  

สมมติฐานท่ี 3 ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การทํางาน ผลท่ีได้คือ ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรมการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 4 ความผูกพันด้านความรู้สึกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางาน ผลท่ีได้คือ ความผูกพันด้านความรู้สึกของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การทํางาน 

สมมติฐานท่ี 5 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางาน ผลท่ีได้คือ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน  

สมมติฐานท่ี 6 ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคมของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางาน ผลท่ีได้คือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคมของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน 

ภาวะผู้นํา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะผู้นําในระดับปานกลาง โดยมีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นําแบบ
แลกเปลี่ยนในระดับสูง ในขณะท่ีมีภาวะผู้นําแบบปล่อยสบายในระดับต่ําความผูกพันต่อองค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ผูกพันในภาพรวมระดับปานกลาง โดยมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ในขณะท่ีความผูกพันด้านความรู้สึกและความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการทํางานผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทํางาน
ในภาพรวมในระดับสูง โดยมีพฤติกรรมในดา้นการปฏิบัติตามหลักขององค์กร การติดต่อสื่อสาร ความรับผิดชอบต่องาน ด้าน
การแก้ปัญหาและด้านมนุษยสัมพันธ์ ในระดับสูงเช่นกันการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นํา ความผูกพันต่อองค์กร กับพฤติกรรมการทํางาน พบว่าภาวะผู้นําในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางาน โดยท่ี ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นําแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน  
ในขณะท่ีภาวะผู้นําแบบปล่อยสบาย มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพฤติกรรมการทํางานความผูกพันในภาพรวม มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน โดยท่ี ความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันด้านความรู้สึก และความผูกพันด้านการคงอยู่
ขององค์กร มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน จากการวิจัยทางองค์การสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมท่ีจะเข้ามาทํางานในองค์การได้ อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรม 
สัมนา กิจกรรมในการส่งเสริมในพฤติกรรมท่ีส่งผลในด้านท่ีดี และลดลงในด้านท่ีไม่ดีของพนักงานให้กับฝ่ายบุคคล  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ความผูกพันด้าน ความผูกพันด้านการคงอยู่กับ
องค์กร และความผูกพันด้านการบรรทัดฐานของสังคมความรู้สึก มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการทํางาน ทางองค์การ
สมควรท่ีจัดอบรม สัมนา และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ภาวะผู้นํา และความผูกพันท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การทํางานอยู่ในระดับท่ีสูง อีกท้ังยังรักษาระดับให้คงอยู่ในระดับท่ีสูงอย่างต่อเนื่องยาวนาน และควรนําผลวิจัยท่ีได้ไปวางตัว
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บุคคล หรือคัดเลือกคนเข้ามาทํางานให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพ่ือหัวหน้างานจะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้องมีภาวะผู้นํา และ
ความผูกพันต่อองค์การมีพัฒนาท่ีมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษา กับตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันไป ในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปเพ่ือวางแนวทางใน 
การจัดการอบรม สัมนา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนครอบคลุมพนักงานในจุดต่างท่ีมีสําคัญต่ออุตสา
หหรรมไก่แปรรูป 

2. ควรศึกษาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน เพ่ือความสมบูรณ์ และความหลากหลายของข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ จัดทําข้ึนได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงของ อาจารย์ดร.จุมพฏ บริราช ท่ีกรุณารับเป็นปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท้ังคอยให้ความรู้ คําแนะนําในการสืบค้นข้อมูล แนะแนวทางในการศึกษาวิจัย รวมถึงครอบครัวของผู้วิจัยเอง ท่ี
คอยเป็นกําลังใจ และคอยสนับสนุนทางด้านการศึกษาตลอดมา  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก 

Factors Affecting Career Advancement Opportunities of Thai Military Bank Employees in the Eastern 
Region  
นางสาวดลชนก เขียวศิริ 
นิสิตบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก มี
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ลักษณะสภาพแวดล้อม และโอกาส
ความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก2) เพ่ือศึกษาผลของลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจใน
งาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก  ตัว
แปรอิสระท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจในตัวงาน และลักษณะสภาพแวดล้อม  ตัวแปรตามท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกจํานวน 300 
คน  วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) งานวิจัยนี้ยอมรับ
สมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน ความสําเร็จของงาน สภาพการทํางาน 
และด้านความรับผิดชอบ มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก ข้อเสนอแนะการ
วิจัย องค์การในทุกธุรกิจควรเล็งเห็นด้านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญและเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
พนักงานกับผู้บริหาร  
คําสําคัญ: ความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนตําแหน่ง ความพึงพอใจในตัวงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

Abstract  

The objectives of the research titled Factors Affecting Career Advancement Opportunity of Thai 

Military Bank Employees in the Eastern Region were: 1) to analyze working satisfaction, working 

environments and advance opportunity factors of Thai Military Bank employees in eastern region 2) to 

find out the results of personal characteristics, working satisfaction and working environments affected on 

advance opportunity of Thai Military Bank employees in eastern region.  Independent variables used for 

this research were as follows: personal characteristics, working satisfaction and working environments. 

Dependent variable used for this research was career advancement opportunity. A sample was selected 

from Thai Military Bank employees in eastern region amount of 300 persons. Multiple Regression was used 

for data analysis. The research hypothesis was accepted with statistical significant at 0.05 level. The 

findings indicated that education, relationship with commanders, acceptable and respectable recognition, 
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job descriptions, relationship with work colleagues, working stability, working achievement, working 

conditions and responsibilities factors affected on advance opportunity of Thai Military Bank employees in 

eastern region. The research suggestion was that organizations in all businesses should aim at work 

training and also working environments of employees and commanders to be important aspects.  

Keywords: Career Advancement, Promotion, Work Satisfaction, Work Environment 

บทนํา 

ความก้าวหน้าในอาชีพถือสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อชีวิตการทํางานของพนักงานทุกคน รวมท้ังในสายอาชีพพนักงาน

ธนาคาร เพราะความก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงความสําเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน รวมท้ัง

ความสําเร็จในชีวิตของบุคคล เช่น จากการเลื่อนตําแหน่งท่ีสูงข้ึน การได้รับอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งทําให้มีรายได้และ

ค่าตอบแทนจากการทํางาน รวมถึงความเป็นอยู่ทางสังคมท่ีมีโอกาสท่ีดีข้ึนแก่ตนเองและครอบครัว  และทําให้แสดงถึงความ

มั่นคงในอาชีพสายงานธนาคาร    การท่ียุคสังคมปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย  

พนักงานธนาคารท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในส่วนต่างๆ มีลักษณะการทํางาน ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับ

งาน หรือแม้แต่ลักษณะสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย  ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นส่งผลต่อการปฏิบัติของพนักงาน และ

อาจส่งเสริมหรือเป็นข้อจํากัดต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน    ประกอบกับในสภาพการทํางานจริง พนักงานธนาคาร

บางส่วนประสบปัญหาเก่ียวกับโอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในอาชีพสายงานธนาคาร  ผู้วิจัยจึงต้องการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก  ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อความก้าวหน้า

ในการทํางาน และเป็นปัญหาสําหรับพนักงานต่อโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน   โดยเลือกทําการศึกษาวิจัยพนักงาน

ธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก ซึ่งมีสาขาของธนาคารทหารไทยตั้งอยู่จํานวน 46 สาขา มีพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง

จํานวน 395 คน (ธนาคารทหารไทย จํากัด, 2554)  โดยผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการสร้างขวัญและกําลังใจของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ลักษณะสภาพแวดล้อม และโอกาสความก้าวหน้าของ
พนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือศึกษาผลของลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ีมผีลต่อโอกาส
ความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก 
กรอบแนวคิด 

การศึกษาปัจจัยผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก แบ่งศึกษาปัจจัย

ดังกล่าวเป็น 3 ด้านได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล  ความพึงพอใจในตัวงาน และลักษณะสภาพแวดล้อม โดยความพึงพอใจในตัว

งานและลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางาน พิจารณาองค์ประกอบตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์กส่วนโอกาส

ความก้าวหน้าในอาชีพ พิจารณาตามแนวคิดของ Barnard (อ้างถึงใน ตินปรัชญพฤทธิ, 2523: 169) กรอบแนวคิดใน

การศึกษาได้ดังภาพ  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยได้แก่พนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกจํานวน 300 คน จากจํานวน

ท้ังหมด 46 สาขา  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิดและ

ปลายปิด (Open-ended and closed-ended question) โดยก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนําแบบสอบถามไปทดลองกับ

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 รายเพ่ือหาค่าความค่าเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 ก่อนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก  ทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของตัวแปรต่างๆและวิเคราะห์ผลของความพึงพอใจในตัวงาน ลักษณะงาน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหาร

ไทยในเขตภาคตะวันออกด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) งานวิจัยนี้ยอมรับสมมติฐานท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ความพึงพอใจในตัวงาน 

1.การพัฒนาตนเอง 

2.ความรับผดิชอบ 

3.ความสําเร็จของงาน 

ลักษณะสภาพแวดล้อม 

1.สภาพการทํางาน 

2.ความมั่นคงในงาน 

3.ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1.อาย ุ

2.อายุงาน 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

1.การเลื่อนตาํแหน่ง 

2.การเลื่อนเงินเดือน 

3.การได้แสดงความสามารถในการริเริ่ม

งานใหม ่
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็นเพศหญิงร้อยละ 75.7  และเพศชายร้อยละ 24.3  มี

สถานภาพโสดร้อยละ 69.3  สถานภาพสมรสร้อยละ  29.7  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 

85.7  และระดับปริญญาโทร้อยละ 14.3  โดยมีสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาทางการเงินมากท่ีสุด  รองลงมาคือสาขาการจัดการ 

การตลาด การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาอ่ืนๆ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 42.0  

รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 23.8   อายุระหว่าง 20-25 ปีร้อยละ  18.7  อายุระหว่าง 41-50 ปีร้อยละ 11.6  

และอายุมากกว่า 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.9  สําหรับอายุงานส่วนใหญ่ มีอายุงานต่ํากว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.0  อายุงาน 5-10 

ปีร้อยละ 32.6  ท่ีเหลือมีอายุงานเกินกว่า 10 ปีรวมคิดเป็นร้อยละ 19.4 

 ด้านตําแหน่งงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า (CSO) คิดเป็นร้อยละ 33.9  รองลงมาคือ ผู้ช่วย

ผู้จัดการสาขา (CSM) คิดเป็นร้อยละ 19.8  เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ (PB) คิดเป็นร้อยละ 18  เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าอาวุโส 

(SCSO) คิดเป็นร้อยละ 15.9  ผู้จัดการธุรกิจสาขา (BM) คิดเป็นร้อยละ 7.0  เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส (PFC) คิดเป็นร้อย

ละ 4.8  รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ SME กลุ่มละร้อยละ 0.3  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอในงาน   
 ตารางท่ี 1 แสดงถึงองค์ประกอบความพึงพอใจในงานในแต่ละด้านของพนักงาน ท่ีนํามาจัดองค์ประกอบ

ความสัมพันธ์กันในแต่ละด้านของความพึงพอใจในงาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้องค์ประกอบท้ังหมด 5 องค์ประกอบ  

เมื่อพิจารณาข้อความในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ จึงกําหนดช่ือ องค์ประกอบนี้ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่.การพัฒนาตนเอง  

องค์ประกอบท่ี 2 ได้แก่ความรับผิดชอบงาน  องค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ความสําเร็จของงาน  องค์ประกอบท่ี 4 ได้แก่การได้รับ

การยอมรับนับถือ และองค์ประกอบท่ี 5 ได้แก่ลักษณะงาน   

ตารางท่ี 1  จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน 

              แต่ละองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน 

องค์ประกอบ      ค่าไอเกน    ค่าร้อยละของ    ค่าร้อยละของความ   

             ความแปรปรวน   แปรปรวนสะสม   

 1      2.404     48.086        48.086    

 2      0.752     15.037        63.123    

 3      0.691     13.820        76.944    

 4      0.609     12.181        89.125 

 5      0.544     10.875      100.000    
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 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ตารางท่ี 2 แสดงถึงองค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางานในแต่ละด้านของพนักงาน ท่ีนํามาจัด

องค์ประกอบความสัมพันธ์กันของลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้องค์ประกอบท้ังหมด 

5 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาข้อความในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ จึงกําหนดช่ือ องค์ประกอบนี้ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่

สภาพการทํางาน  องค์ประกอบท่ี 2 ได้แก่ความมั่นคงในงาน องค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  

องค์ประกอบท่ี 4 ได้แก่ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และองค์ประกอบท่ี 5 ได้แก่นโยบายธนาคาร  

ตารางท่ี 2  จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน 
               แต่ละองค์ประกอบของลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

องค์ประกอบ      ค่าไอเกน    ค่าร้อยละของ    ค่าร้อยละของความ 

             ความแปรปรวน   แปรปรวนสะสม 

 1      2.892     57.837        57.837 

 2      0.693     13.869        71.706 

 3      0.521     10.412        82.118 

 4      0.456       9.128       91.246 

 5      0.438       8.754     100.000 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   

 ตารางท่ี 3 แสดงถึงองค์ประกอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในแต่ละด้านของพนักงานท่ีนํามาจัดองค์ประกอบ

ความสัมพันธ์กันของโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้องค์ประกอบท้ังหมด 3องค์ประกอบ  เมื่อ

พิจารณาข้อความในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ จึงกําหนดช่ือ องค์ประกอบนี้ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่การเลื่อนตําแหน่ง  

องค์ประกอบท่ี 2 ได้แก่การเลื่อนเงินเดือน และองค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่การได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่  

ตารางท่ี 3  จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และคา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน 
               แต่ละองค์ประกอบของโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  

องค์ประกอบ      ค่าไอเกน    ค่าร้อยละของ    ค่าร้อยละของความ 

             ความแปรปรวน   แปรปรวนสะสม 

 1      1.838     61.262        61.262 

 2      0.626     20.860        82.122 

 3      0.536     17.878      100.000 
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การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของ
พนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก 

 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้า
ของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านการเลื่อนตําแหน่ง 
ด้านการเลื่อนเงินเดือน และด้านการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่ ผลการศึกษาเป็นดังนี ้

 1. ด้านการเลื่อนตําแหน่ง 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านการศึกษา (edu) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (bos) ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ (est)  ด้านลักษณะงาน (job)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri) มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของ
พนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกในด้านการเลื่อนตําแหน่งท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยสามารถอธิบายโอกาส
ความก้าวหน้าของพนักงานได้ร้อยละ 97.5  

 ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสัมพันธ์กับตัวแปรตาม สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระบางตัวมี
ความสัมพันธ์กับการเลื่อนตําแหน่งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ค่าความสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  แสดงให้เห็นความมากน้อยของความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม  ในท่ีน้ีสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการศึกษา (edu) มีค่ามากท่ีสุด  แสดงว่าการศึกษา (edu)  มี
ความสัมพันธ์กับการเลื่อนตําแหน่งมากท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน  รองลงมาคือ ลักษณะงาน (job) การได้รับการยอมรับนับถือ 
(est)  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (bos) และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri)  ตามลําดับ  โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการเลื่อนเงินตําแหน่ง  แต่ท้ังนี้เมื่อพิจารณาค่า Durbin-Watson มีค่าน้อยกว่า 1.5  แสดงว่าค่า
คลาดเคลื่อนไม่เป็นอิสระต่อกันแสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าด้านการเลื่อนตําแหน่ง 

ตัวแปร        ค่าสัมประสิทธ์ิ   ค่าสัมประสิทธ์ิ    t    P 

         ถดถอย    ถดถอยมาตรฐาน 

การศึกษา (edu)       0.072     0.319    4.821    0.000 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (bos)  0.145     0.146    2.225    0.027 

การได้รับการยอมรับนับถือ (est)   0.194     0.192    3.461    0.001 

ลักษณะงาน (job)      0.200     0.199    3.262    0.001 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri)  0.135     0.139    2.301    0.022 

R Square =  0.975     Adjusted R2 =  0.975  F =  2.301E3     Sig =  0.000 

R =  0.987       SEE =  0.59078    Durbin-Watson =  0.436 
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 2. ด้านการเลื่อนเงินเดือน  

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน (sta)  ความสําเร็จของงาน (suc)  ความสัมพันธ์กับ

เพ่ือนร่วมงาน (fri)  ลักษณะงาน (job)  และสภาพการทํางาน (nat)มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหาร

ไทยในเขตภาคตะวันออกในด้านการเลื่อนเงินเดือนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยสามารถอธิบายโอกาสความก้าวหน้าของ

พนักงานได้ร้อยละ 97.2  

 ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสัมพันธ์กับตัวแปรตาม สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระบางตัวมี

ความสัมพันธ์กับการเลื่อนเงินเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ค่า Durbin-Watson มากกว่า 1.5 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกันค่าความสัมประสิทธ์ิความถดถอย

มาตรฐาน  แสดงให้เห็นความมากน้อยของความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ในท่ีนี้สัมประสิทธ์ิความถดถอย

มาตรฐานของตัวแปร ความมั่นคงในงาน (sta) มีค่ามากท่ีสุด  แสดงว่าความมั่นคงในงาน (sta) มีความสัมพันธ์กับการเลื่อน

เงินเดือนมากท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน  รองลงมาคือความสําเร็จของงาน (suc)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri) สภาพการ

ทํางาน (nat) และลักษณะ งาน (job)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเลื่อนเงินเดือน ตามลําดับ  

ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์ผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าด้านการเลื่อนเงินเดือน 

ตัวแปร        ค่าสัมประสิทธ์ิ   ค่าสัมประสิทธ์ิ    t    P 

         ถดถอย    ถดถอยมาตรฐาน 

ความมั่นคงในงาน (sta)     0.290     0.305    4.587    0.000 

ความสําเร็จของงาน (suc)    0.181     0.198    2.912    0.004 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri)  0.163     0.178    2.898    0.004 

ลักษณะงาน (job)      0.145     0153    2.336    0.020 

สภาพการทํางาน (nat)     0.151     0.160    2.193    0.029 

R Square =  0.972     Adjusted R2 =  0.971  F =  2.024E3      Sig =  0.000 

R =  0.986       SEE =  0.594     Durbin-Watson =  1.812 

 3. ด้านการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงาน 

 จากตารางท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความสําเร็จของงาน (suc)  ความมั่นคงในงาน (sta)  ความรับผิดชอบ 

(res)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri) และด้านลักษณะงาน (job) มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหาร
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ไทยในเขตภาคตะวันออกในด้านการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยสามารถอธิบาย

โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานได้ร้อยละ 98.1 

 ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสัมพันธ์กับตัวแปรตามสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระบางตัวมี

ความสัมพันธ์กับการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ค่า Durbin-Watson มากกว่า 1.5  แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกันค่าความสัมประสิทธ์ิความถดถอย

มาตรฐาน  แสดงให้เห็นความมากน้อยของความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ในท่ีนี้สัมประสิทธ์ิความถดถอย

มาตรฐานของตัวแปรความสําเร็จของงาน (suc) มีค่ามากท่ีสุด  แสดงว่าความสําเร็จของงาน (suc) มีความสัมพันธ์กับการได้

แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่มากท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน  รองลงมาคือ ความมั่นคงในงาน (sta) ความรับผิดชอบ 

(res) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri) และลักษณะงาน (job) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการได้แสดง

ความสามารถในการริเริ่มงานใหม่ตามลําดับ  

ตารางท่ี 6  การวิเคราะห์ผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าด้านการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม ่

ตัวแปร        ค่าสัมประสิทธ์ิ   ค่าสัมประสิทธ์ิ    t    P 

         ถดถอย    ถดถอยมาตรฐาน 

ความสําเร็จของงาน (suc)     0.389     0.404    7.293    0.000 

ความมั่นคงในงาน (sta)     0.166     0.166    3.131    0.002 

ความรับผิดชอบ (res)     0.150     0.151    3.155    0.002 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (fri)     0.140     0.145    2.800    0.005 

ลักษณะงาน (job)      0.132     0.132    2.476    0.014 

R Square =  0.981     Adjusted R2 =  0.980  F =  2.978E3     Sig =  0.000 

R =  0.990       SEE =  0.518     Durbin-Watson =  1.828 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาค

ตะวันออกปัจจัย 2 คือความพึงพอใจในตัวงาน และลักษณะสภาพแวดล้อม  พบว่า ด้านความพึงพอใจในตัวงาน มีจํานวน 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง และลักษณะงาน  โดย

มีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง  0.544 ถึง 2.404 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 100.000  ด้านลักษณะ

สภาพแวดล้อม มีจํานวน 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการทํางาน 
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ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และนโยบายธนาคาร  โดยมีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง  0.438 ถึง 2.892 และมีค่าความ

แปรปรวนสะสมร้อยละ 100.000  ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบของโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่ามีจํานวน 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ การได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่ การเลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนตําแหน่ง  โดยมีพิสัยของ

ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 0.536 ถึง  1.838 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 100.000ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาส

ความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก พบว่า โอกาสความก้าวหน้าด้านการเลื่อนตําแหน่ง  มี

ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน คือปัจจัยด้านการศึกษา ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยใน

เขตภาคตะวันออกในด้านการเลื่อนตําแหน่ง  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยสามารถอธิบายโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานได้

ร้อยละ 97.5   โอกาสความก้าวหน้าด้านการเลื่อนเงินเดือน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน คือปัจจัยด้าน

ความมั่นคงในงาน ความสําเร็จของงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ลักษณะงาน และสภาพการทํางาน มีผลต่อโอกาส

ความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออกในด้านการเลื่อนเงินเดือนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  โดย

สามารถอธิบายโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานได้ร้อยละ 97.2  โอกาสความก้าวหน้าด้านการได้แสดงความสามารถในการ

ริเริ่มงานใหม่ มีปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน คือ ปัจจัยด้านความสําเร็จของงาน ความมั่นคงในงาน ความ

รับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านลักษณะงาน มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทย

ในเขตภาคตะวันออกในด้านการได้แสดงความสามารถในการริเริ่มงานใหม่ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  โดยสามารถอธิบายโอกาส

ความก้าวหน้าของพนักงานได้ร้อยละ 98.1 

 จากการวิจัยพบว่า อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  แต่ระดับ

การศึกษา  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ความสําเร็จของงาน และการได้รับการยอมรับนับถือ มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  

ซึ่งผลการวิจัยนี้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา สุวรรณฤกษ์ (2539) ท่ีวิจัยเรื่องโอกาสความก้าวหน้าของข้าราชการสตรี 

ในระบบราชการไทย: ศึกษากรณีสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

ตําแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ภาระภายในครอบครัว และสถานท่ีของการไปปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกัน

ในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าของข้าราชการสตรี  แต่ระดับการศึกษา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ทัศนคติเก่ียวกับการยอมรับ

ความสามารถของสตรี และความสามารถในการปฏิบัติงาน มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าแตกต่างกัน  และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการทหารของ

นายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพท่ี 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค์ ซึ่งพบว่า อายุ  สถานภาพ

สมรส  รายได้รวมของครอบครัว อายุราชการ รวมท้ังระยะเวลาครองยศปัจจุบัน  ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ 

ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานพบว่าความผูกพันต่อองค์การความใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับ

ความก้าวหน้าในอาชีพในขณะท่ีการได้รับรางวัลไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ และแตกต่างจากการวิจัยของ ณัฐ

พงศ์ บัวจันทร์ ตรงท่ี งานวิจัยของ ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ นั้นพบว่า คุณวุฒิการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับโอกาสความก้าวหน้าใน

อาชีพ  ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย กายขํา (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ

ของข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 9  ซึ่งพบว่าระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  

อายุราชการ  สายงานท่ีรับผิดชอบ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตํารวจช้ันสัญญา

บัตร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ คําม่วง (2625: 55-79) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งพบว่าพนักงานท่ีมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหนง่งาน

มากจะมีขวัญกําลังใจสูงกว่าพนักงานท่ีมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานน้อยพนักงานท่ีมีความสัมพันธภาพในการทํางานท่ีดีกับ

ผู้บังคับบัญชาจะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานท่ีมีสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับผู้บังคับบัญชา  ปัจจัยท่ีเป็นตัวส่งเสริม

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ ความมั่งคงในการทํางาน  วิธีประเมินผลงานท่ียุติธรรม  ลักษณะงานท่ีทํา  ความสัมพันธ์ท่ี

ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ

ของขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานพบว่า ปัจจัยท่ีทําให้พนักงานมีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง  ได้แก่  

ความมั่งคงในการปฏิบัติงาน  ระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานลักษณะงานท่ีทําและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ส่วน

ปัจจัยท่ีทําให้พนักงานมีขวัญกําลังในการปฏิบัติงานต่ํา  ได้แก่  โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน  ระดับเงินเดือนและ

สวัสดิการท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก  จากการ
สกัดปัจจัยท้ัง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โอกาสความความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจในตัวงาน และลักษณะสภาพแวดล้อม  
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลทําให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ธนาคารสามารถส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงานได้โดย  

1. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนให้กับพนักงานเพ่ือโอกาส
ความก้าวหน้าในการทํางานและการปรับวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน
ต่อไป  

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมนันทนาการระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานด้วยกันเอง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเกิดความสามัคคีกันเพ่ือนําไปสู่การเปิดโอกาสความก้าวหน้าในการ
ทํางานให้กับพนักงาน และเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 

3. ด้านลักษณะงาน ผู้บรหิารควรเล็งเห็นด้านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
เพ่ิมความรู้ทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความชํานาญในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เปิด
โอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน  

4. ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน  องค์การควรจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วน
งานให้มีความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพราะสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีดี  สภาพแวดล้อมท่ีดีก็สามารถเอ้ืออําอวยความ
สะดวกในการทํางาน  ทําให้สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานได้ เช่นเดยีวกัน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของ
ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม 
The Relationship between Personalities and Adversity Quotientat Work in the Engineering 
Consultant and Design Business 
 
นางสาวกาญจนา คําแหง  
อาจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 
นิสิตปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน
ของธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงาน ในธุรกิจท่ีปรึกษาทางด้านออกแบบทางวิศวกรรม จํานวน  243 คน เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร และ แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคตามแนวคิดของ
สตอลท์ซ   สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบนําตัวแปรเข้าท้ังหมด (Enter Multiple Regression 
Analysis)  ทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ( r = 
0.357,  p<0.05) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการสรรหาพนักงานท่ีเหมาะสมและยังนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 

 
Abstract 
 This study, “The Relationship between Personalities and Employees Adversity Quotientat Work in 
the Engineering Consultant and Design Business” is a survey research aiming to investigate relationships 
between personality and employees adversity quotient. The sample of this study consists of 243 staffs in 
the engineering design consultant business. The instrument used is a questionnaire consisting of two parts 
which are measurement of the Big Five Personality Types based on Costa and Mccrae and measurement 
of the Adversity Quotient based on Stoltz. The statistical analysis used is enter multiple regression 
analysis. The results of this study reveals that only one of Big Five Personality types has effects 
Conscientiousness (r = 0.357,  p<0.05). The result of this study can be used as a tool for selection of 
suitable employee as well as a guideline for future research. 
Keywords: Personality, Adversity Quotient, Conscientiousness 
 
บทนํา 

ในปี 2554เศรษฐกิจหลาย ๆ ประเทศเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐฯ ท่ีเริ่มฟ้ืนตัวจากปัญหา
วิกฤตทางการเงิน แต่ก็ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะท่ีอยู่ในระดับสูง ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของ
สหภาพยุโรปท่ีขณะนี้กําลังลุกลามสู่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป ส่งผลให้เศรษฐกิจ
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ประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล และอาเซียนชะลอตัว นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ และ
เหตุการณ์นํ้าท่วมของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงโดยเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 ท่ีขยายตัวร้อยละ 2.7 แต่ชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2553 ท่ีขยายตัวร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตน้ําท่วมของประเทศไทย (สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 
ปัญหาทางด้านเศรฐกิจ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจท่ีปรึกษาทางด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรม ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการให้คําปรึกษา, ออกแบบโครงสร้าง และซ่อมบํารุง ให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษัท 
ปตท. ประเทศไทย จํากัด (2554, Online) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยใน 1Q/2554 มีการขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงจาก 
1Q/2553 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําให้ผู้บริหารของธุรกิจท่ีปรึกษาทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ตระหนัก
ถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว โดยองค์การได้เล็งเห็นว่า พนักงาน เป็น
องค์ประกอบสําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ด้วยมุมมองดังกล่าว องค์การพยายามพลักดันให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ให้มีองค์ความรู้  ความสามารถรอบด้าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้กับตนเอง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของตัวพนักงานเองและสร้างประสิทธิผลต่อองค์การ โดยนโยบายดังกล่าว อาจสร้างแรง
กดดันต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมาก อีกท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานนั้น ยังประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลายปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานนั้นๆ เช่น ลักษณะส่วนบุคคล  บุคลิกภาพ  รวมถึงระดับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ท่ีแตกต่างกัน โดยคอสตาและแมคเคร(Costa & McCrea, 1992) ได้
แบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น  5 แบบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก  โดยแต่มีละบุคลิกภาพจะมีลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ํา
และสูง ซึ่งบุคคลท่ีได้คะแนนสุดข้ัวต่ําและสูง จะมีพฤติกรรมการแสดงออกกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน และบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีต่างกัน ยังมีความเหมาะสมต่อหน้าท่ีงานท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน โดยสตอลท์ซ(Stoltz, 1997) ได้เผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient) ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิต
และการทํางาน นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ) และ
ความสามารถทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ)  สตอลท์ซ ได้แบ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรค (Adversity Quotient) ออกเป็น 4 มิติ  ได้แก่ มิติด้านควบคุมสถานการณ์  มิติด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ มิติ
ผลกระทบ และมิติความอดทน โดยผู้วิจัยเห็นว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันท้ังในเรื่องของลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ซึ่งนําไปสู่
การเลือกแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังงานวิจัยเรื่องการเพ่ิมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคโดยการเรียนรู้พฤติกรรมการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค: กรณีศึกษาเยาวชนกระทําผิดชาย (นันทิยา วชิรลาภไทฑูรย์, 
2547)  กล่าวว่า AQ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการพิสูจน์โดยการนํามาใช้ปฏิบัติจริง โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ เป็น
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในความเป็นจริงได้ จึงทําให้ AQ เริ่มมีความสําคัญข้ึนในปัจจุบัน เนื่องจาก 
AQ ช่วยในการทํานายว่า บุคคลใดสามารถอดทนต่อความยากลําบาก อุปสรรคและสามารถฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นได้ดีเพียงใด 
บุคคลใดจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ต่ออุปสรรค บุคคลใดจะมีศักยภาพในการทํางานท่ีเหนือกว่าความคาดหวังได้ บุคคลใดจะล้มเลิก
การทํางาน และบุคคลใดจะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาลักษณะ
บุคลิกภาพแบบไหนบ้าง ท่ีมีผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน อีกท้ังเพ่ือ
ทราบว่า พนักงานท่ีลักษณะบุคลิกภาพแบบไหน เหมาะสมกับธุรกิจทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรม โดยผลการวิจัยอาจ
นําไปใช้ในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดงบประมาณด้านการฝึกอบรมของพนักงานใหม่ อีกท้ังยังสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการคัดสรรพนักงานท่ีเหมาะสมกับองค์การ ท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การเติบโตในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  กับความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรคใน
การทํางานของพนักงานเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการคัดสรรพนักงานท่ีเหมาะสมกับองค์การในอนาคต 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน ในธุรกิจท่ีปรึกษาทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรมแห่งหนึ่ง 
ในจ. ชลบุรี มีพนักงานท้ังหมด 617 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
243 คน ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) เพ่ือให้ได้สัดส่วนประชากรกลุ่มย่อยตามท่ี
ต้องการ โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหา 
และฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ประกอบด้วย    2 ส่วน 
คือ แบบสอบถามบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร และแบบสอบถามวัดความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคตามแนวคิดของสตอลท์ซ  ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลําดับข้ันตอน  ดังนี ้

 
1. ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวแปร โดย ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง( No Autocerrelation) ตามสมการ 

dU< d < 4-dU = 1.820< 2.030 < 4-1.820  , มีการแจกแจงปกติ , มีค่าความคลาดเคลื่อน = 0 และมีค่าความแปรปรวน
คงท่ี  

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 

ความสามารถในการเผชิญปัญหา

และฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

ด้านการควบคมุสถานการณ ์

ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ 

ด้านผลกระทบ 
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2. ส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และทดสอบเครื่องมือด้วยการสํารวจเบื้องต้น จํานวน 40 ตัวอย่าง ได้
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.888  หลังจากนั้นเริ่มเก็บข้อมูลและทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน  243  ตัวอย่างและนํา
ข้อมูลท่ีได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจริง มาตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  โดยนําค่าคะแนนท่ีได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามอีกครั้ง โดยค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.839   
 

3. จึงนําคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วย สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบนําตัวแปรเข้าท้ังหมด (Enter Multiple 
Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบนําตัวแปรเข้าท้ังหมด (Enter Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
ในการทํางานของพนักงานจะเห็นได้จากตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าทางสถิตกิารวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 2.059 .493   4.177 .000 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว .052 .060 .057 .872 .384 

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว -.049 .081 -.040 -.597 .551 

บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง .123 .098 .080 1.256 .211 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม -.030 .090 -.023 -.332 .740 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก .442 .085 .363 5.229 .000* 

*p<0.05, r = .357, R2 = .128 
 
 เมื่อพิจารณาค่า Sig. (p-value) จากตารางพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ (0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นั่นคือ ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน เมื่อเราพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ 

5
β  พบว่า

ค่าสัมประสิทธ์
5
β มีค่าเท่ากับ 0.442 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์กับความสามารถใน

การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของพนักงานในทิศทางบวก ซึ่งแปลความได้ว่า ถ้าพนักงาน มีค่าคะแนน
ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย โดยท่ีไม่มีตัวแปรอ่ืนๆ มาเก่ียวข้อง  จะทําให้ค่าคะแนนความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานเพ่ิมข้ึน 0.442 หน่วย   เนื่องจากพนักงานท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึกสูง จะมีลักษณะรู้ตนว่ามีความสามารถและมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความพยายามเพ่ือให้
งานสําเร็จตามเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง คดิอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้  เนื่องจากรู้
ตนว่ามีความสามารถ และคิดละเอียดรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติงาน จึงมีความมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และจะ
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ยืนหยัดต่อสู้ปัญหาไม่ว่าจะหนักเพียงใด มีความพยายามเพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย จึงมีความอดทนต่อปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตาราง 
ท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 :  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคในการทํางาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคใน
การทํางาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปดิกว้าง มีความสมัพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคในการทํางาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปญัหา
และฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5 บุคลิกภาพแบบมจีิตสํานึก มีความสมัพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคในการทํางาน 

ยอมสมมติฐาน 

 
จากตารางท่ี 2สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญปัญหา และฟัน
ฝ่าอุปสรรคในการทําของพนักงาน โดยมีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ 0.384, 0.551, 0.211 และ 0.740 ตามลําดับ 
 
สรุปผลและอภิปราย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน
ของธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงาน   โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร และ
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคตามแนวคิดของสตอลท์ซ   สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบนําตัวแปรเข้าท้ังหมด (Enter Multiple Regression Analysis)  จากผลการศึกษาพบว่า 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานของ
พนักงาน  โดยมีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ (0.05) และค่าสัมประสิทธ์

5
β ของการ

วิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.442 ซึ่งแปลความได้ว่า ถ้าพนักงาน มีค่าคะแนนลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
โดยท่ีไม่มีตัวแปรอ่ืนๆ มาเก่ียวข้อง  จะทําให้ค่าคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 0.442 หน่วย   เนื่องจากพนักงานท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูง จะมีลักษณะรู้ตนว่ามีความสามารถและมี
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ประสิทธิภาพ ทําสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความพยายามเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง คิดอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึกสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้  เนื่องจากรู้ตนว่ามีความสามารถ และคิดละเอียด
รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติงาน จึงมีความมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และจะยืนหยัดต่อสู้ปัญหาไม่ว่าจะหนัก
เพียงใด มีความพยายามเพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย จึงมีความอดทนต่อปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ สตอลท์ซ(Stoltz, 1997 อ้างใน วรวรรณหงษ์กิตติยานนท์, 2548) ท่ีว่าเมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนไร้
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิด หรือรับรู้ว่าตนสูญเสียความควบคุมวิกฤตกิารณ์ ทําให้เกิดความท้อแท้หมดหวัง จึง
ไม่จัดการใดๆกับปัญหาท่ีเกิดนั้น เป็นเหตุให้บุคคลนั้นล้มเลิกหรือหยุดการกระทําไป ในทางตรงข้ามหากบุคคลรู้สึกว่าตนมีพลัง
ความสามารถ จะไม่สูญเสียความหวังและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งส่งผลให้บุคคลเกิดความพยายามและไม่ย่อท้อ
ท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จท่ีตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูง จึงมีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคสูงตามไปด้วย โดยคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrea, 1992) ได้แบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ ออกเป็น 
5 แบบ ดังต่อไปนี้  

1.  บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนสูง คือ เป็นผู้ท่ีมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันที (Reactive) ต่อ
สิ่งเร้า รู้สึกกังวลใจมาก แม้มีสิ่งเร้าเพียงเล็กน้อยก็จะรู้สึกกังวลใจ  ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ําสุดในบุคลิกภาพแบบนี้ 
คือ เป็นผู้ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น (Resilient) หมายถึงผู้ท่ีมีแนวโน้มมีประสบการณ์ชีวิตในระดับท่ีมีเหตุผลมากกว่า และดู
เหมือนว่า ในบางครั้งจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งรอบตัวท่ีเกิดข้ึน ผู้ท่ีมีความยืดหยุ่นมากกว่าจะรู้สึกกังวลใจต่อสิ่งเร้าเพียง
เล็กน้อยจากสภาพแวดล้อมรอบกาย แต่สิ่งเร้าจะต้องมีปริมาณท่ีมากพอให้เขารู้สึกกังวลใจ  

2.  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนสูง คือ ผู้ท่ีมีลักษณะแสดงตัว (Extravert) เป็นผู้นํา มี
ความเป็นมิตร และชอบการแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืนๆ ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบนี้ คือ ผู้ท่ีมี
ลักษณะเก็บตวั หมายถึง ผู้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะชอบความอิสระ สงบเสง่ียม มั่นคง และชอบจะทําอะไรคนเดียวมากกว่า  

3.  บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนสูง คือ การเป็นนักสํารวจ (Explorer)  เป็นผู้ท่ีมีความ
สนใจกว้าง ชอบหาประสบการณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีลักษณะเสรีนิยม ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ําในบุคลิกภาพแบบ
นี้ คือ การเป็นนักอนุรักษ์ (Preserver) หมายถึง ผู้ท่ีมีความสนใจแคบ เป็นนักอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง รู้สึก
สะดวกใจเมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวคนรู้จัก 

4.  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ลักษณะสุดข้ัวของผู้ได้คะแนนสูง คือ การเป็นนักปรับตัว (Adapter) หมายถึง ผู้
ท่ีมีแนวโน้มทําตามความต้องการของกลุ่ม  ยอมรับตามบรรทัดฐานของกลุ่ม มากกว่ายืนกรานตามบรรทัดฐานของตนเอง มี
ความกลมกลืนในการปรับตัว ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ําในบุคลิกภาพนี้ คือ การเป็นนักท้าทาย (Challenger) 
หมายถึง ผู้ท่ีมุ่งไปยังความต้องการและบรรทัดฐานส่วนตัวของตนมากกว่าของกลุ่มมีความเก่ียวข้องกับอํานาจท่ีได้มา 

5.  บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนสูง คือ การเป็นผู้ท่ีเป้าหมาย (Focused)  จะเป็น
บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองสูง ท้ังเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ ลักษณะท่ัวไปจะเป็นผู้ท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ มีลักษณะ
บ้างาน มุ่งมั่น ยากต่อการทําให้ไขว้เขว ลักษณะสุดข้ัวของผู้ท่ีได้คะแนนต่ําของผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบนี้ คือ ผู้ท่ีสามารถปรับตัว
ยืดหยุ่นได้ (Flexible) เป็นผู้ท่ีง่ายต่อการวอกแวกออกจากเป้าหมาย และให้ความสนใจท่ีเป้าหมายน้อยกว่า นิยมหาความสุข 
โดยท่ัวไปมักปล่อยปละละเลยท่ีจะใส่ใจในเป้าหมาย 

ตามแนวคิดของสตอลท์ซ(Stoltz, 1997 อ้างใน นันทิยา  วชิรลาภไทฑูรย,์ 2547)  ท่ีกล่าวว่า AQ เป็นแนวคิดท่ีได้รับ
การพิสูจน์ โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในความเป็นจริงได้ จึงทําให ้AQ เริ่มมีความสําคัญข้ึนในปัจจุบัน เนื่องจาก AQ ช่วยใน
การทํานายว่า 

1. บุคคลใดสามารถอดทนต่อความยากลําบาก อุปสรรคและสามารถฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นได้ดีเพียงใด 
2. บุคคลใดจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ต่ออุปสรรค 
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3. บุคคลใดจะมีศักยภาพในการทํางานท่ีเหนือกว่าความคาดหวังได ้
4. บุคคลใดจะล้มเลิกการทํางาน และบุคคลใดจะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ 

นอกจากความสําคัญดังท่ีกล่าวมา AQ ยังมีลักษณะอีก 3 ประการ คือ 
1. AQ เป็นแนวคิดท่ีทําให้เราเข้าใจส่งเสริมและขยายขอบเขตเรื่องของการประสบความสําเร็จ 
2. AQ เป็นสิ่งท่ีวัดว่า แต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่ออุปสรรคความยากลําบากได้อย่างไร ทําให้เกิดแนวคิดว่า AQ 

ของแต่ละบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได ้
3. AQ มีพ้ืนฐานมาจากวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ เป็นเครื่องมือวัดว่าแต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อ

อุปสรรคความยากลําบากได้อย่างไร โดยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคคลท้ังในด้านส่วนตัวและ
อาชีพการงาน 

โดยสตอลท์ซ(1997) ได้แบ่ง AQ ออกเป็น 4 มิติ ท่ีเรียกโดยรวมว่า CO2RE โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (Stoltz, 1997 
อ้างใน วรวรรณหงษ์กิตติยานนท์, 2548) 

มิติท่ี 1 ด้านการควบคุมสถานการณ์ (C = Control) หมายถึง ระดับการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองให้
สามารถผ่านเหตุการณ์ท่ียากลําบากหรืออุปสรรคไปได ้

ลักษณะของผู้ท่ีมีมิติการควบคุมสูง จะมีความสามารถในการเข้าใจปัญหาหรือความยากลําบากสูง เป็นผู้ท่ีมีความคิด
เชิงรุกต่อปัญหา (Proactive Approach) ไม่ย่อท้อและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ตนเองผ่านพ้นอุปสรรคและ
ความยากลําบาก 

มิติท่ี 2 ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ (O = Origin and Ownership) หมายถึง ระดับความสามารถในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของอุปสรรค โดยการนําประสบการณ์ท่ีผิดพลาดในอดีตท่ีได้จากการเรียนรู้
ของตนเองมาปรับปรุงแก้ไข การตําหนิตัวเองจะนําไปสู่การเสียใจหรือการสํานึกผิด ซึ่งสตอลท์ซถือว่า เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พลัง และหากมีการนํามาใช้อย่างเหมาะสมจะทําให้เกิดประโยชน์ แล้วตระหนักว่า เป็นความรับผิดชอบของตนเอง ต้องหา
ทางแก้ไขให้ได้ โดยไม่ผลักภาระรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน  

ลกัษณะของผู้ท่ีมีมิติด้านสาเหตุและความรับผิดชอบสูง คือ มีแนวโน้มท่ีจะค้นหาสาเหตุของอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนว่าเกิด
จากสาเหตุใด โดยพิจารณาจากตนเองก่อนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงตนเอง และรับผิดชอบในความผิด
พลาดท่ีเกิดข้ึน จากนั้นค่อยมาพิจารณาสิ่งแวดล้อมภายนอก 

มิติท่ี 3 ผลกระทบ (Reach) หมายถึง การประเมินว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือไม่ 
อย่างไร พร้อมกับระวังและมีสติว่าอีกนานเท่าใดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นจะเข้ามามีผลกระทบในชีวิต 

ลักษณะของผู้ท่ีมีมิติด้านผลกระทบสูง คือ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ด้านลบ ควบคุมผลกระทบและ
ความเสียหายท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิต ไม่หว่ันไหว ไม่ติดอยู่กับความทุกข์ โดยเข้าใจว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ นั้นเป็นเพียง
เหตุการณ์หนึ่งท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตและจะผ่านไป มีความพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

มิติท่ี 4 ความอดทน (Endurance) หมายถึง การรับรู้ถึงความคงอยู่ของอุปสรรค ความยากลําบาก และ
ความสามารถในการรับมือกับความยืดเยื้อของปัญหา และจะพยายามหาหนทางท่ีจะขจัดให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หมดไป
อย่างถูกวิธี 

ลักษณะของบุคคลท่ีมีมิติด้านความอดทนสูง คือ มีความสามารถท่ีจะรับรู้ว่าอุปสรรคจะคงอยู่ในระยะเวลาช่ัวคราว
เท่านั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความหวัง มีกําลังใจในชีวิต มีความพยายามท่ีจะหา
หนทางแก้ไขให้อุปสรรคในชีวิตถูกขจัดออกไปโดยเร็ว ซึ่งจะต่างจากบุคคลท่ีมีมิติด้านความอดทนต่ํา จะเป็นคนท่ีสิ้นหวังในชีวิต 
ไม่พยายามหาหนทางแก้ปัญหา ยอมรับว่าปัญหาท่ีเผชิญอยู่เป็นปัญหาของตนต่อไป 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กรณีศึกษา บริษัท
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รถยนต์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  (รัตนากร กิจขันต,์2552) ซึ่งกล่าวไว้ว่า  ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสามารถจัดการกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้  เนื่องจากรู้ตนว่ามีความสามารถ และคิดละเอียดรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
จึงมีความมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และจะยืนหยัดต่อสู้ปัญหาไม่ว่าจะหนักเพียงใด มีความพยายามเพ่ือให้สําเร็จ
ตามเป้าหมาย จึงมีความอดทนต่อปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสตอลท์ซ(Stoltz, 1997 อ้างใน 
วรวรรณหงษ์กิตติยานนท์, 2548) ท่ีว่าเมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนไร้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิด หรือรับรู้ว่าตนสูญเสีย
ความควบคุมวิกฤติการณ์ ทําให้เกิดความท้อแท้หมดหวัง จึงไม่จัดการใดๆกับปัญหาท่ีเกิดนั้น เป็นเหตุให้บุคคลนั้นล้มเลิกหรือ
หยุดการกระทําไป ในทางตรงข้ามหากบุคคลรู้สึกว่าตนมีพลังความสามารถ จะไม่สูญเสียความหวังและความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรค  อีกท้ังผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพในบริษัทยาต่างชาติช้ันนํา กรณีศึกษาพนักงานขายเภสัชภัณฑ์ (ภัทรญาณี
จงธนะพิพัฒน์, 2551) กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสามารถทํานายความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคได้โดยพนักงานขายท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงนั้น เมื่อเจอปัญหาก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีประสิทธิภาพและความสามารถสูง มีวินัยในตนเองสูง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการแก้ไข
ปัญหาให้ได้ ไม่ละท้ิงหรือเพิกเฉย ไม่โทษผู้อ่ืน และพยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วด้วยความสุขุมรอบคอบ อีก
ท้ังผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง (อาทิตา กลับเพ่ิมพูน, 2549) สรุปไว้ว่าบุคลิกภาพแบบ
มีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กล่าวคือข้าราชการส่วนใหญ่มี
ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับสูง โดยพบว่า
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกเป็นตัวช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จมากข้ึน อีกท้ังข้าราชการได้รับการฝึกฝนทักษะจาก
ปัญหาอุปสรรคท่ีมากตามความสําคัญของงาน เกิดการเรียนรู้และปรับตวั เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ   

 
จากการวิจัยทางองค์การสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลด

งบประมาณด้านการฝึกอบรมของพนักงานใหม่ อีกท้ังยังสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์การ
ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การเติบโตในอนาคต อีกท้ังยังเป็น
แนวทางในการจัดการฝึกอบรม หรือกิจกรรมละลายพฤติกรรมของพนักงานให้กับฝ่ายบุคคล และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยสําหรับผู้วิจัยท่านอ่ืน  ท่ีมีความสนใจในขอบข่ายงานวิจัยนี ้
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับองค์การ  

1. พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก อยู่ในระดับสูง ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีดีต่อบริษัท เนื่องจาก
พนักงานจะมีสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท้ังยังรับผิดชอบต่อการกระทําของตน จึงทําให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลอันดีแก่บริษัท ซึ่งบริษัทควรหาแนวทางรักษาบุคลากรอันมีค่าเหล่านี้ไว้ เพ่ือให้พนักงานเหล่านี้อยู่กับ
บริษัทเป็นเวลานาน 

2. จากการวิเคราะห์บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญปญัหาและอุปสรรคในการทํางาน ดังนั้นทางบริษัทสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับองค์การต่อไป 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรขยายการศึกษาไปยังหน่วยงานหรือธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการ 
ใช้เปน็เครื่องมือในการสรรหาพนักงานใหม่ของหน่วยงานหรือธุรกิจนั้นๆ ต่อไป  
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