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คุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Job and Organization Characteristics, and Transformational Leadership Affecting to
Working Behavior and Job Satisfaction of Employees in High Voltage Equipment
Production and Distribution in Bangkok Metropolitan
พิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์1
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานในกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 25,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการทางานอยู่ในช่วง 6-10 ปี มีความ
คิดเห็นต่อ คุณลักษณะของงาน องค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในก าร
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยที่คุณลักษณะของงาน องค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ
มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ: คุณลักษณะของงาน องค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Abstract
The objective of this research was to study Job and Organizational Characteristics, and
Transformational Leadership Affecting to Working Behavior and Job Satisfaction of Employees in High
Voltage Equipment Production and Distribution in Bangkok Metropolitan. Sample sizes are 400 employees
in High Voltage Equipment Production and Distribution in Bangkok Metropolitan. This research was using
questionnaire as a tool to collect data from sampling group. The statistics for data analysis are
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The study results revealed that most employees are females in the aged group of 31-40 years
old, being single, bachelor’s degree graduated, They have an average income more than 25,001 Baht and
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ภาควิชาบิหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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having work duration 6-10 years. The overall Job Characteristics, Organizational Characteristics, Transformational
Leadership, Working Behavior and Job Satisfaction all have a high level. The overall job characteristics,
Organizational Characteristics and Transformational Leadership are able to affecting Working Behavior and
Job Satisfaction of Employees in High Voltage Equipment Production and Distribution in Bangkok Metropolitan.
And the overall working behavior factors are able to affecting the job satisfaction factors
Keywords: Job Characteristics, Organizational Characteristics, Transformational Leadership, Job Satisfaction
บทนา
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วโลก ซึ่งปัจจัยในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในทางธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มากขึ้น
ทาให้องค์การทุกแห่งจะต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การบริหาร โครงสร้าง และการดาเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของ
ภาคธุรกิจการผลิต การลงทุน การตลาด และการบริการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ในภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และยังสามารถทาการแข่งขันกับธุรกิจกับ สภาพแวดล้อมอื่นๆที่มีผลกระทบได้ โดยจะต้องมีการบริหารการจัดการในด้าน
บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ ลูกค้า และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจ ข้อตกลง และ
เกิดความสมดุลระหว่างกัน โดยเกิดผลประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้มาซึ่ง เป้าหมายทางธุรกิจขององค์การโดยที่จะต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เช่นเดียวกับบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งบุคคลากรต่างมีความสามารถที่จะ
ขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสาเร็จได้ เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญที่สุดของการปฏิบัติงานและยัง
สามารถดาเนินตามพันธกิจหลักขององค์การให้ประสบความสาเร็จได้ (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2554)
การที่องค์การจะทาพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพได้นั้น องค์การจาเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มี
คุณ ภาพและเหมาะสมกับ งาน ดั งนั้ น การบริ หารจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ งจั ดเป็ น ปัจ จั ย ที่ส าคัญ ที่ สุ ดอย่ า งหนึ่ งในการ
บริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นทั้งผู้ที่ใช้ทรัพยากรและผู้จัดหาทรัพยากร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ ผลผลิต และการ
จัดการ โดยถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ก็จะทาให้ผลผลิตภายในองค์การในเชิงผลิ ตภาพและ
ผลิตผลมีจานวนมากและมีคุณภาพที่เป็นไปตามที่องค์การและลูกค้าต้องการ โดยปัจจัยในด้านการเอาใจใส่ต่อบุคลากรทาให้
เกิดความพึงพอใจในการทางาน โดยองค์การห้ามละเลยโดยเด็ดขาดถ้าหากว่ามีการจัดการเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่าง
ทั่วถึงก็จะทาให้งานเกิดประสิทธิภาพตามมา
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลภายในองค์การที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บุคลากรทุกคน โดยพนักงานหรือบุคลากร
ภายในองค์การซึ่งถือว่าเป็นแรงงานที่ดี ทรัพยากรที่มีค่าและมีคุณภาพที่สุดขององค์การนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน (ชัชชัย พันธุ์เกตุ, 2553) บุคลากรในองค์การจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ธุ รกิจดาเนินต่อไปในสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรง เพราะบุคลากรภายในองค์การเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ โดยนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายองค์การ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูล ค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆ และมีบทบาทสาคัญของ
ประเทศ ทาให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนั้นยังสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศที่ก่อให้เกิดการจ้างงานจานวนมาก โดยประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิต ส่งออก และจัดจาหน่ าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศละแวกใกล้เคียงเป็นจานวน
มากทั้ง ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ที่เข้ามาลงทุนสร้างศูนย์การ
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กระจายสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมการผลิ ต เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศเพราะเป็น
ศูนย์กลางในแถบสมาชิกอาเซียน และมีความสามารถที่จะกระจายสินค้าไปสู่ประเทศต่าง ๆ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบทางด้านฝีมือแรงงานอีกด้วย ซึ่งประเทศไ ทยมีแรงงานที่มีความ
ชานาญความละเอียดมีฝีมือที่ประณีต ซึ่งเหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นที่ยอมรับของต่างชาติในเรื่องของศักยภาพ ความเชื่อถือและความเป็นมาตรฐานในการ
ผลิตของหน่วยงานต่าง ๆ (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
จากเหตุข้างต้นที่กล่าวมาในการที่จะทาให้องค์การประสบความสาเร็จในธุรกิจที่ตัวเองดาเนินอยู่ประกอบกับสภาวะ
สถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศของอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า
ที่มีความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้นั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิ ตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล เพื่อศึกษาว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของพนักงานอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปร
ที่ทาการศึกษาคือ คุณลักษณะของงาน องค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากตัวแปรทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทาให้ตัวบุคคลนั้นแสดงถึงความสนใจในงานและตอบสนองกับสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ซึ่งมีผลที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจและพฤติกรรมที่ดีของพนักงานได้ โดยผลจากการศึกษานี้ผู้บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาปรับกฎระเบียบ นโยบาย แผนงานภายในบริษัท ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
พนักงานและจะทาให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของงานมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์การมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3. เพือ่ ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
4. เพื่อศึก ษาพฤติก รรมในการปฏิบัติ งานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนัก งานในกลุ่มบริษั ท
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สมมุติฐานของการวิจัย
1. คุณลักษณะของงานประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความเด่นชัดของงาน ความสาคัญของงาน ความ
เป็นอิสระของงาน และผลสะท้อนของงาน มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต
และจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2. ปัจจัยด้านองค์การประกอบด้วย โครงสร้างองค์การและกระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญาและการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการ
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
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4. คุณลักษณะของงานประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความเด่นชัดของงาน ความสาคัญของงาน ความ
เป็นอิสระของงาน และผลสะท้อนของาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการ
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
5. ปัจจัยด้านองค์การประกอบด้วย โครงสร้ างองค์การและกระบวนการองค์การ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล
6. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปั ญ ญา และการค านึ ง ถึ งความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในกลุ่ ม บริ ษั ท
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
7. พฤติกรรมในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการปฏิ บัติงาน ด้านการให้
ความร่วมมือต่อองค์การ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้การสารวจโดยการเก็บแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 400 คน ซึ่งได้จากหลักการของการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกบริษัทจาก
กรุงเทพและปริมณฑลจานวน 40 บริษัท แล้วแบ่งออกเป็นบริษัทละ 10 คน ในการเก็บแบบสอบถาม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยด้ านคุณลักษณะของงาน
- ความหลากหลายของทักษะ
- ความเด่นชัดของงาน
- ความสาคัญของงาน
- ความเป็ นอิสระของงาน
- ผลสะท้ อนของงาน
ปั จจัยด้ านองค์ การ
- โครงสร้ างองค์การ
- กระบวนการองค์การ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
- การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
- การสร้ างแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นทางปั ญญา
- การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
- ด้ านการเพิ่มผลผลิต
- ด้ านความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิงาน
- ด้ านการให้ ความร่วมมือต่อองค์การ
- ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบองค์การ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- ความมัน่ คงในงาน
- สภาพแวดล้ อมการทางาน
- ความสัมพันธ์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน
- ความพึงพอใจในอัตราเงินเดือน ค่าจ้ างและ
ผลประโยชน์อื่นๆ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน
400 คน ซึง่ ได้จากหลักการของการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกบริษัทจากกรุงเทพและปริมณฑลจานวน 40 บริษัท แล้วแบ่งออกเป็น
บริษัทละ 10 คน ในการเก็บแบบสอบถาม
1.1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งจานวนบริษัท ตามเขตจังหวัดกรุงเทพและ
ปริมณฑลได้แก่ กรุงเทพ, นครปฐม, นนทบุรี และปทุมธานี 7 บริษัท สมุทปราการ และสมุทรสาคร 6 บริษัท รวมทั้งหมด 60
บริษัท
1.2 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยจะทาการใช้การเก็บ
แบบสอบถามกับพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ตามที่ได้กาหนดไว้จนครบทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยเก็บแบบสอบถาม บริษัทละ 10 คน จากทั้งหมด 40 บริษัท
2. การสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของงาน ปัจจัยด้านองค์การ ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากเอกสาร ตารา และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความ
น่าเชื่อถื อ เพื่อ เป็น แนวทางในการสร้า งกรอบแนวคิ ดและแบบสอบถามให้ ครอบคลุ มกับ วัต ถุประสงค์ของการวิ จัย น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนามาแก้ไข
แบบสอบถามแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้น (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนคน โดยทดสอบ
กับพนักงานบริษัทที่พบทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ตัวอย่าง ซึ่งเพื่อมาหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient of Alpha) ของ ครอนบัค (Cronbach) โดยจาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นพบว่า ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของ
คุณลักษณะของงาน ปัจจั ยด้านองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปล พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.70 ดังนั้นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ได้
3. การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างคุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปริมณฑล ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Enter Regression
Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการทดสอบปัจจัยและตัวแปรย่อยในด้านต่าง ๆ
1) คุณลักษณะของงาน กับพฤติกรรมการทางาน 2) ปัจจัยด้านองค์การ กับพฤติกรรมการทางาน 3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับพฤติกรรมการทางาน 4.) คุณลักษณะของงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5) ปัจจัยด้านองค์การ กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 6) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 7) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน กับ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัย
1. พนักงานที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 25,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการทางานอยู่ในช่วง 6-10 ปี
2. ความคิดเห็นของพนักงานในด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า ความ
หลากหลายของทักษะ ความเด่นชัดของงาน ความสาคัญของงาน ความเป็นอิสระของงาน และผลสะท้อนของงาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
3. ความคิดเห็นของพนักงานในปัจจัยด้านองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า โครงสร้าง
องค์การ และกระบวนการองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
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4. ความคิดเห็นของพนักงานในด้านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
5. ความคิดเห็นของพนักงานในด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ
พบว่า ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
6. ความคิดเห็นของพนักงานในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ
พบว่า ความมั่นคงในงาน สภาพแวดล้อมการทางาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และความพึงพอใจใน
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของคุณลักษณะของงานต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

ด้านการเพิ่มผลผลิต

B

Beta

t

Sig.

ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ

Constant (a) 1.891
ความหลากหลายของทักษะ

พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

0.148

-

6.051**

0.000

Constant (a) 4.386

0.190

3.813**

0.000 ความสาคัญของงาน

0.122

0.134

11.782** 0.000
2.655**

0.008

ความเด่นชัดของงาน
0.153 0.177 3.502** 0.001 ความเป็นอิสระของงาน
-0.235 -0.211 -4.178 ** 0.000
Adjusted R Square = 0.106 Std error of the Estimate (SE) = 0.652 Adjusted R Square = 0.051 Std error of the Estimate (SE) = 0.777
F = 10.489**

Sig. = 0.000

F = 5.330**

ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
Constant (a) 2.317
ความหลากหลายของทักษะ

0.103

Sig. = 0.000

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ
-

6.565**

0.000

0.120

2.349*

0.019 ความหลากหลายของทักษะ

Constant (a) 2.864
0.104

-

7.691**

0.000

0.116

2.248*

0.025

ความเด่นชัดของงาน
0.188 0.196 3.799** 0.000 ความเด่นชัดของงาน
0.166 0.167 3.194** 0.002
Adjusted R Square = 0.078 Std error of the Estimate (SE) = 0.737 Adjusted R Square = 0.045 Std error of the Estimate (SE) = 0.777
F = 6.690**

Sig. = 0.000

F = 4.769**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ ความเด่นชัดของงาน และความสาคัญ
ของงาน สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ด้านการให้
ความร่วมมือต่อองค์การ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่ อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 ได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ และความเด่นชัดของงาน มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.148 และ 0.153
ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต จะเพิ่มขึ้น 0.148 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความเด่น ชัดของงานมีค่า
สูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต จะเพิ่มขึ้น 0.153 หน่วย
1.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ และความเด่นชัดของงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.103 และ
0.188 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วยพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.103 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความเด่นชัด
ของงานมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.188 หน่วย
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1.3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความสาคัญของงาน และความเป็นอิสระของงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้ านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.122
และ -0.235 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ความสาคัญของงานมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ จะเพิ่มขึ้น 0.122 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ความเป็นอิสระ
ของงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ จะลดลง 0.235 หน่วย
1.4 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ และความเด่นชัดของงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.104 และ 0.166 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ จะเพิ่มขึ้น 0.104 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของงาน ด้านความเด่นชัดของงานมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ จะ
เพิ่มขึ้น 0.166 หน่วย
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยด้านองค์การต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

ด้านการเพิ่มผลผลิต

พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

-

9.584**

0.000

ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ

Constant (a) 3.093

-

13.377** 0.000

Constant (a) 2.504

กระบวนการองค์การ
0.120 0.115 2.235* 0.026 กระบวนการองค์การ
0.311 0.259 5.141** 0.000
Adjusted R Square = 0.015 Std error of the Estimate (SE) = 0.685 Adjusted R Square = 0.059 Std error of the Estimate (SE) = 0.774
F = 4.061*

Sig. = 0.018

F = 13.552**

ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
Constant (a) 2.903

Sig. = 0.000

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ
-

11.373** 0.000

Constant (a) 2.805

-

10.628** 0.000

โครงสร้างองค์การ
0.100 0.102 1.981* 0.048 กระบวนการองค์การ
0.242 0.202 3.958** 0.000
Adjusted R Square = 0.017 Std error of the Estimate (SE) = 0.756 Adjusted R Square = 0.034 Std error of the Estimate (SE) = 0.782
F = 4.380*

Sig. = 0.013

F = 8.037**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ และกระบวนการองค์การ สามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
วิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 ได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ด้านกระบวนการองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการเพิ่มผลผลิต มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.120 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านองค์การ ด้าน
กระบวนการองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต จะเพิ่มขึ้น 0.120 หน่วย
2.2 ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้าน
ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.100 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้าน
องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานจะ
เพิ่มขึ้น 0.100 หน่วย
2.3 ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ด้านกระบวนการองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.311 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้าน
องค์การ ด้านกระบวนการองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การจะ
เพิ่มขึ้น 0.311 หน่วย
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2.4 ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ด้านกระบวนการองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.242 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัย
ด้านองค์การ ด้านกระบวนการองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ
จะเพิ่มขึ้น 0.242 หน่วย
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

ด้านการเพิ่มผลผลิต

พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน

B

-

9.167**

0.000

Constant (a) 3.571

การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
0.163 0.170 3.355** 0.001 การกระตุ้นทางปัญญา
-0.188
Adjusted R Square = 0.030 Std error of the Estimate (SE) = 0.680 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.214
Sig. = 0.003

Sig.

-

9.774**

0.000

Constant (a) 3.443
0.135

-0.196 -3.964 ** 0.000
0.189

3.849**

0.000

Adjusted R Square = 0.062 Std error of the Estimate (SE) = 0.773

ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์

t

ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ

Constant (a) 2.945

F = 4.115**

Beta

F = 7.597**

Sig. = 0.000

-

9.656**

0.000 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ

0.127

2.499*

0.013

Constant (a) 2.960

-

8.060**

0.000

การกระตุ้นทางปัญญา
0.097 0.106 2.093* 0.037 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.267 0.236 4.770** 0.000
Adjusted R Square = 0.022 Std error of the Estimate (SE) = 0.754 Adjusted R Square = 0.046 Std error of the Estimate (SE) = 0.777
F = 3.199*

Sig. = 0.013

F = 5.851**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และ
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอใน
การปฏิบัติงาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัว
แปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 3 ได้ดังนี้
3.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิ ต มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.163 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มผลผลิต
จะเพิ่มขึ้น 0.163 หน่วย
3.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ 0.135 และ 0.097 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่า
สูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.135 หน่วย ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
จะเพิ่มขึน้ 0.097 หน่วย
3.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ -0.188 และ 0.214 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ จะลดลง 0.188 หน่วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน จะ
เพิ่มขึ้น 0.214 หน่วย
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3.4 ภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงได้แ ก่ ด้ านการค านึงถึงความเป็ นปัจ เจกบุคคล มี ความสั มพัน ธ์เชิ งเส้ นตรงต่ อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.267
ตามลาดั บ หมายความว่ า เมื่อภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง ด้านการคานึงถึ งความเป็น ปัจเจกบุ คคลมีค่ าสูงขึ้น 1 หน่ว ย
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การจะเพิ่มขึ้น 0.267 หน่วย
ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของคุณลักษณะของงานต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
B
ด้านความมั่นคงในงาน
Constant (a) 4.078
ความหลากหลายของทักษะ
0.112
ความเป็นอิสระของงาน

-0.209

Adjusted R Square = 0.038
F = 4.146**
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน

ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
B
Beta
t
Sig.
ด้านความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
Constant (a) 3.453
9.600** 0.000
8.727** 0.000
0.109 2.117* 0.035 ผลสะท้อนของงาน
0.185 0.148 2.906** 0.004
-0.165 -3.252 ** 0.001 Adjusted R Square = 0.022
Std error of the Estimate (SE) = 0.826
t

Sig.

Std error of the Estimate (SE) = 0.887 F = 2.789*
Sig. = 0.001

Constant (a) 3.128
ความหลากหลายของทักษะ

Beta

-

8.100**

0.000

0.097

0.105

2.023*

0.044

0.112

0.109

2.072*

0.039

ความเด่นชัดของงาน
Adjusted R Square = 0.023

Std error of the Estimate (SE) = 0.806

F = 2.854*

Sig. = 0.015

Sig. = 0.017

จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ ความเด่นชัดของงานและผลสะท้อนของ
งาน สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านนความมัน่ คงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้าน
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 4 ได้ดังนี้
4.1 จจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ และความเป็นอิสระของงาน มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.112 และ 0.209 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่ าสูงขึ้น 1 หน่วย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.112 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความ
เป็นอิสระของงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน จะลดลง 0.209 หน่วย
4.2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ และความเด่นชัดของงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.097
และ 0.112 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.097 หน่วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ความ
เด่นชัดของงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.112 หน่วย
4.3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ได้แก่ ผลสะท้อนของงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.185 ตามลาดับ
หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ด้านผลสะท้อนของงานมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะเพิ่มขึ้น 0.185 หน่วย
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ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยด้านองค์การต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน

Beta

B

t

Sig.

ด้านความมั่นคงในงาน

ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

ด้านความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
Constant (a) 3.718

-

0.130

0.113

12.245** 0.000

Constant (a) 2.977

2.179*

Std error of the Estimate (SE) = 0.829

F = 3.012*

Sig. = 0.050

Sig. = 0.018

ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน

0.111

10.641** 0.000

0.030 โครงสร้างองค์การ
Std error of the Estimate (SE) = 0.900 Adjusted R Square = 0.015
F = 4.080*

0.119

-

โครงสร้างองค์การ
Adjusted R Square = 0.010

2.155*

0.032

ด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อนื่ ๆ
Constant (a) 2.724

-

10.039** 0.000

โครงสร้างองค์การ

0.124

0.119

2.320*

กระบวนการองค์การ

0.132

0.107

2.095*

Constant (a) 3.210

0.021 กระบวนการองค์การ
0.037 Adjusted R Square = 0.010

Adjusted R Square = 0.028

Std error of the Estimate (SE) = 0.804 F = 3.098

F = 6.710**

Sig. = 0.001

0.156

0.125

11.533** 0.000
2.417*

0.016

Std error of the Estimate (SE) = 0.825
Sig. = 0.046

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านองค์การด้านโครงสร้างองค์การ กระบวนการองค์การ สามารถส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านนความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน และด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 5 ได้ดังนี้
5.1 ปัจจัยด้านองค์การได้แก่ โครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความมั่นคงในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.130 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านองค์การ ด้าน
โครงสร้างองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.130 หน่วย
5.2 ปัจจัยด้านองค์การได้แก่ โครงสร้างองค์การ และกระบวนการองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.124 และ 0.132 ตามลาดับ
หมายความว่า เมื่อปั จจัยด้า นองค์ก าร ด้า นโครงสร้างองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานด้า น
สภาพแวดล้อมการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.124 หน่วย ปัจจัยด้านองค์การ ด้านกระบวนการองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.132 หน่วย
5.3 ปัจจัยด้านองค์การได้แก่ โครงสร้างองค์การ มีค วามสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.119 ตามลาดับ หมายความว่า
เมื่อปัจจัยด้านองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงา นด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะเพิ่มขึ้น 0.119 หน่วย
5.4 ปัจจัยด้านองค์การได้แก่ กระบวนการองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.156 ตามลาดับ
หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านองค์การ ด้านกระบวนการองค์การมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
พึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น 0.156 หน่วย
ตารางที่ 6 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
B
ด้านความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
Constant (a) 2.852

Beta

t

-

7.310**

ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
Beta
t
Sig.
B
ด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อนื่ ๆ
0.000
Constant (a) 4.179
10.878** 0.000

การสร้างแรงบันดาลใจ
Adjusted R Square = 0.024

0.168

3.270**

0.001 การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์

Std error of the Estimate (SE) = 0.825 การกระตุ้นทางปัญญา

F = 3.408**

Sig. = 0.009

0.206

Sig.

0.122

0.106

-0.175

-0.176 -3.511 ** 0.000

2.106*

0.036

Adjusted R Square = 0.039

Std error of the Estimate (SE) = 0.813

F = 5.020**

Sig. = 0.001

- การบริหารและการจัดการ-
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จากตารางที่ 6 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านความพึงพอใจ
ในอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
วิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 6 ได้ดังนี้
6.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การสร้างแรงบัลดาลใจ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.206 ตามลาดับ
หมายความว่า เมื่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะเพิ่มขึ้น 0.206 หน่วย
6.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.122 และ -0.175 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและ
ผลประโยชน์อื่นๆ จะเพิ่มขึ้น 0.122 หน่วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ จะลดลง 0.175 หน่วย
ตารางที่ 7 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้ านความมั่นคงในงาน

B

Constant (a) 3.090

Beta

t

Sig.

-

9.061**

0.000

ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
B
ด้านความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

Beta

Constant (a) 3.522

-

t

Sig.

11.016** 0.000

ด้ านการเพิ่มผลผลิต

-0.179

-0.137

-2.538 * 0.012 ด้ านการให้ ความร่วมมือต่อองค์การ

-0.143

-0.136

-2.545 * 0.011

ด้ านความสม่าเสมอในการปฏิบตั งิ าน

0.214

0.180

3.416**

0.248

0.236

4.306**

0.272

0.240

4.432**

ด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบองค์การ

0.001 ด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบองค์การ
0.000 Adjusted R Square = 0.037

Adjusted R Square = 0.066

Std error of the Estimate (SE) = 0.874 F = 4.877**

F = 8.014**

Sig. = 0.000

Std error of the Estimate (SE) = 0.819
Sig. = 0.001

ด้ านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้ างและผลประโยชน์ อื่นๆ

ด้ านสภาพแวดล้ อมการทางาน

Constant (a) 3.406

Constant (a) 2.426
0.181

0.000

-

7.793**

0.170

3.177**

0.000 ด้ านการเพิ่มผลผลิต

-

10.805** 0.000

0.311

0.259

4.768**

-0.120

-0.110

-2.070 * 0.039

0.000

ด้ านความสม่าเสมอในการปฏิบตั งิ าน
Adjusted R Square = 0.043

0.002 ด้ านความสม่าเสมอในการปฏิบตั งิ าน
Std error of the Estimate (SE) = 0.789 Adjusted R Square = 0.050

Std error of the Estimate (SE) = 0.808

F = 5.476**

Sig. = 0.000

Sig. = 0.000

F = 6.260**

จากตารางที่ 7 พบว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
องค์การ และด้านการเพิ่มผลผลิต สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์
อื่นๆ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 7 ได้ดังนี้
7.1 พบว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอปฏิบัติงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.179 0.214 และ 0.272 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการเพิ่มผลผลิต มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน จะลดลง 0.179 หน่วย
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านความสม่าเสมอปฏิบัติงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.214 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.272 หน่วย
- การบริหารและการจัดการ-
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7.2 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านความสม่าเสมอปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจใน
การปฏิ บัติงานด้านสภาพแวดล้อ มการท างานของพนั กงานในกลุ่ มบริษัท อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.181 ตามลาดับ หมายความว่า
เมื่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านความสม่าเสมอปฏิบัติงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.181 หน่วย
7.3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.143 และ 0.248 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน จะลดลง 0.143 หน่วย พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์ การ มีค่าสูงขึ้น
1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะสูงขึ้น 0.248 หน่วย
7.4 พบว่ า พฤติ กรรมในการปฏิ บั ติ งานได้แ ก่ ด้า นการเพิ่ มผลผลิต และด้า นความสม่าเสมอในการปฏิบั ติ งาน
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.311 และ -0.120 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้านการ
เพิ่มผลผลิตมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์
อื่น ๆ จะเพิ่ม ขึ้น 0.311 หน่ ว ย พฤติ กรรมในการปฏิ บัติ งาน ด้ า นความสม่ าเสมอในการปฏิ บัติ งาน มี ค่า สูงขึ้น 1 หน่ ว ย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ จะลดลง 0.120 หน่วย
สรุปและอภิปรายผล
1. คุณลักษณะของงานมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการที่
พนักงานผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่างานที่ทามีคุณลักษณะเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของตนจะทาให้มีแรงจูงใจใน
การทางานและความพึงพอใจให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการทางานที่ดีขึ้นอีกทั้งมีความสุขในการ
ทางาน และรู้สึกว่างานนั้นมีความสาคัญ กับตนเองและผู้อื่น ซึ่งการสร้างความรับรู้ การระบุคุณค่าในงานทาให้สามารถสนอง
ความต้องการบรรลุผลการปฏิบัติงานเป็นการตอบสนองความต้องการระดับหนึ่งของบุคคลอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ทางาน และคุณประโยชน์ต่อองค์การ
2. ปัจจัยด้านองค์การมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก องค์การเป็น
การรวมตัวกันเพื่อดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมที่ทาร่วมกันเป็นการปฏิบัติงาน
ให้สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลกาไรขององค์การเป็นสาคัญ อีกทั้งโครงสร้างภายในองค์การมีการวางระบบ
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานในการดาเนินการที่แน่ชัดจึงทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การที่ผู้นาหรือผู้บริหารใช้ความสามารถในการกระตุ้นยกระดับแรงจูงใจของผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการและเห็น
คุณค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ ตลอดจนการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ผู้นาภายในองค์การมีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีภายในองค์การ และยังมีการจูงใจให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
สิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4. พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักมีความสม่าเสมอในการทางาน
ไม่ลางานไม่หยุดงานประกอบกับสภาพแวดล้อมของที่ทางานมีสภาพที่ดีซึ่งอาจจะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ งาน อี ก ทั้ ง พนั ก งานได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ การในการให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ องค์ ก ารในกิ จ กรรมต่ า งจึ งท าเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจจะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะ
1. พนักงานในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านความหลากหลายของทักษะ และความเด่นชัดของงาน เนื่องจากจะทาให้
ตัวพนักงานเองนั้นเกิดการพัฒนาในทักษะความก้าวหน้าต่อตัวเอง และงานที่ปฏิบัติภายในองค์การ รวมถึงยังทาให้องค์การ
พัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อีกด้วย โดยจากงานวิจัยพบว่า คุณลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของทักษะ และความ
เด่นชัดของงาน มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน และ ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์การ สอดคล้องกับ จิราภรณ์ ขุนรัง (2559)
2. องค์การควรจะพัฒนาโครงสร้างองค์การ และกระบวนการองค์การ ในเรื่องของการชี้แจงนโยบายกฎระเบียบ
ความเข้าใจให้แก่พนักงานให้ชัดเจน และกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในองค์การให้พนักงานเกิดความเข้าใจและการ
สื่อสารแนวคิดในทิศทางเดียวกัน โดยทั้งหมดอาจจะทาให้พนักงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านที่ดี อีกทั้งเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอีกด้วย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านองค์การมีผลต่อ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย มีชาติ (2554)
3. การที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสามารถให้คาแนะนาแก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ได้ซึ่งจะทาให้พนักงานเกิดความ
เคารพนับถือยกย่องในการทางาน หากว่าผู้บังคับบัญชาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
นาแนวความคิดคาแนะนาในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติตามซึ่งจะทาให้เกิดผลดีแก่ตัวพนักงาน ผู้บังคับบัญชา
และองค์การ อีกทั้งทาให้เกิดการช่วยเหลือกันภายในองค์การ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ติรพร กิจชวลิต (2557)
4. หากว่าพนักงานใช้ทักษะและความชานาญของตัวเองในการรับผิดชอบงาน ตลอดจนมีอิสระในการทางานตั้งแต่
เริ่ มต้ น จนเสร็ จ อี กทั้ งผู้บั งคับ บั ญชา หั วหน้ างาน หรือ หน่ ว ยงานภายในองค์ การท าให้ พ นัก งานเห็น ว่า งานที่ ทาอยู่นั้ น มี
ความสาคัญ มีคุณค่าในสายตาตนเองและผู้อื่น ตลอดจนงานนั้นมีความมั่นคงและทาให้เกิดความก้าวหน้า จะทาให้พนักงานนั้น
เกิดความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานจะมีความรู้สึกมั่นคงต่อหน้าที่การงาน และเกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความ
มั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ เรณู
สุขฤกษกิจ (2554)
5. องค์การควรจะสอบถามปัญหาโดยตรงจากพนักงานในเรื่องของงาน และปัจจัยด้านองค์การที่มีความยากและมี
ความซับซ้อน ถามถึงความเข้าใจในกฎระเบียบและนโยบายมาตรฐานในการทางานขององค์การ เพื่อที่จะนาปัญหาเหล่านั้นมา
ทบทวนและแก้ไขเพื่อให้พนักงานภายในองค์การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งหากพนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแล้วจะส่งผลต่อองค์การด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ อทิตา ใช่ภู่พิรัตน์ (2546)
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พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Social Media Behavior: The Mediating Effect of Motivation and Satisfaction on
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความ
พึงพอใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจั ยพบว่า พนัก งานที่แสดงความคิ ดเห็ นส่ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 27-33 ปี สถานภาพโสด
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยที่พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ การสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ อีกทั้ง การสร้าง
แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Abstract
The objective of this research was to study Social Media Behavior: The Mediating Effect of
Motivation and Satisfaction on Working Performance of Private Companies in Bangkok. Sample sizes are
400 employees. This research was using questionnaire as a tool to collect data from sampling group. The
statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The study results revealed that most employees are females in age group of 27-33 years old,
being single, bachelor’s degree graduated, They have an average income 20,001 - 25,000 Baht and having
work duration 1-5 years. The overall Social Media Behavior, Motivation, Satisfaction and Working Performance
all have a high level. The Overall Social Media Behavior factors to be able to affecting the Motivation
factors and Satisfaction factors. The overall Motivation factors are able to affecting the Satisfaction factors
and Working Performance factors. And the overall Satisfaction factors are able to affecting the Working
Performance factors by the statistical significant level of 0.05
Keywords: Social Media Behavior, Motivation, Satisfaction, Working Performance
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บทนา
สื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถเข้าแทรกในทุกพื้นที่และกระจายแพร่หลายไปในทุกกลุ่มบุคคล
ทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเลยก็ว่าได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2554) การแทรกซึมของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าไปในทุกส่วนของสังคมและเข้ามามีสว่ นสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของ
คนไทยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิม สื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงแหล่งข้อมูลสาหรับนักวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลในการ
ขยายเพื่อใช้ประโยชน์ไปสู่คนในวงการอื่นๆเพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันไม่มีข้อมูลใดที่ไม่สามารถหาได้จากสื่อสังคมออนไลน์
ที่ ได้ รั บการยอมรั บว่ ามี ป ระโยชน์ มหาศาลเป็ นสื่ อ ราคาถู กมี ข้ อมู ล มากมายและไม่ จ ากั ดเวลาในการเข้ า ถึ งสาร (นภั สกร
กรวยสวัสดิ์. 2553) สื่อสังคมออนไลน์ได้มีพัฒนาไปมากกว่าการเป็นเพียงแค่การรับส่งอีเมล์เท่านั้น พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีทั้งการใช้งาน ด้านเนื้อหา (Content) ได้แก่ ข่าวสาร การค้นหาข้อมูล สาระบันเทิง การส่งแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล
ด้านการปฏิสัมพันธ์ (Community) ได้แก่ การใช้ห้องสนทนา (Chat) กระดาษข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Wed Board) บล็อก (Blog)
แบ่งปันรูปถ่าย (Share picture)
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วโลกกลายเป็นปรากฏการณ์ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชน
ออนไลน์และสามารถประยุกต์กับสิ่งต่าง ๆ ได้ ซึ่งทาให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ที่
น่าสนใจให้แก่กัน รวมถึงบุคลากรในองค์การด้วยซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้ง
เป็นกลุ่มหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสืบค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีรูปแบบการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านการสื่อสาร (Communication) ด้านการศึกษา (Education) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านบันเทิง (Entertainment)
ด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political) (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ และ อุษา ศิลป์เรืองวิไล. 2553)
สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน มี ความพยายามในการทางาน มีความผูกพันที่ดีต่อ
องค์การและมีความคิดที่ดีในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งทาให้มีผลการปฏิบัติงานออกมาที่ดีน่าพึงพอใจ คือ การมีความรับผิดชอบต่อ
งาน ทางานจนเกิดความสาเร็จและแก้ปัญหางานได้ดี โดยทั้งนี้การเกิดความพึงพอใจที่ดีนั้นเกิดจากการกระตุ้นของผู้บริหารคือ
การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงาน รับผิดชอบต่อคาสั่งและไม่เข้มงวดจนเกินไป ทาให้เกิดการทางาน
ออกมาในทางที่ดีซึ่งแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน (ประเวทย์ ประเวสไพรสนธิ์. 2556)
เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุ ทาให้ผู้วิจัยต้องการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้าง
แรงจูงใจและความพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยผู้วิจัยจะเลือกทาการศึกษาประชากรวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ประชาชนกรวัยทางานใช้อินเตอร์เน็ตเป็นจานวนมากที่สุดของประเทศ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2560)
แล้วนอกจากนี้ยังมีคนวัยทางานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการติดต่อสื่อสารได้คล่องแคล่ว โดยผลการวิจัยจะสะท้อนให้เ ห็น
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและเพื่อที่จะนาผลการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารไป
ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานในองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่ดีของบริษัทต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึ กษา
และพฤติ กรรมด้า นความบั น เทิง ที่ มีอิ ท ธิ พลต่ อการสร้ า งแรงจู งใจ และความพึ งพอใจของพนั กงานบริ ษัท เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการสร้ างแรงจูงใจประกอบด้วย ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความ
รับผิดชอบ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงานที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
- การบริหารและการจัดการ-
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบไปด้วย พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา และ
พฤติกรรมด้านความบันเทิง มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบไปด้วย พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา และ
พฤติกรรมด้านความบันเทิง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การสร้างแรงจูงใจประกอบไปด้วย ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การสร้างแรงจูงใจประกอบไปด้วย ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับ ผิดชอบ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ความพึงพอใจประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาครัง้ นี้ โดยเลือกใช้การเก็บข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งได้จาก
เลือกแบบเจาะจงโดยการแบ่งเขตในกรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 18 เขต เขตละ 22-23 คน
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

พฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
1. พฤติกรรมด้านการสื่อสาร
2. พฤติกรรมด้านการศึกษา
3. พฤติกรรมด้านความบันเทิง

การสร้างแรงจูงใจ
1. ความก้าวหน้า
2. ลักษณะงาน
3. ความสาเร็จ
4. การยกย่อง
5. ความรับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมาณของงาน
3. ด้านวิธีการปฏิบัติงาน
4. ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. สภาพการทางาน
3. ความมั่นคงในงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่ ง ได้ จ ากเลื อ กแบบเจาะจงโดยการแบ่ ง เขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 18 เขต เขตละ 22-23 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อ
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นามาเป็นแนวทางในการทากรอบแนวคิด และแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญา
นิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาแก้ไข จากนั้นทดสอบแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้น โดยทดสอบกับพนักงานบริษัทที่พบทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเพื่อมาหาความเชื่อมั่น โดย
ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค (Conbach) โดยนาไปทดสอบกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 ตัวอย่าง ซึ่งผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าที่ได้พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจ
ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ได้
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความ
พึงพอใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการ
ทดสอบปัจจัยและตัวแปรย่อยในด้านต่าง ๆ 1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลกับการสร้างแรงจูงใจและความพึง
พอใจใจ 2) การสร้างแรงจูงใจมีอิทธิพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความพึ งพอใจ 3) ความพึงพอใจ มีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัย
1. พนักงานที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 27-33 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทางาน 1-5 ปี
2. ความคิดเห็นของพนักงานด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา และพฤติกรรมด้านความบันเทิง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
3. ความคิดเห็นของพนักงานด้านการสร้างแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ความก้าวหน้า
ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
4. ความคิดเห็นของพนักงานด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
5. ความคิดเห็นของพนักงานด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน และด้านเวลาในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด
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ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการสร้างแรงจูงใจ
ในด้านต่าง ๆ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การสร้ างแรงจู ง ใจ
ด้านความก้ าวหน้ า

B

Beta

t

Sig.

การสร้ างแรงจู ง ใจ
ด้านการยกย่ อ ง

Constant (a) 1.918
9.425** 0.000
Constant (a)
พฤติกรรมด้านความบันเทิง
0.349 0.392 8.138** 0.000 พฤติกรรมด้านการสื่อสาร
Adiusted R Square = 0.210 Std error of the Estimate (SE) = 0.581พฤติกรรมด้านการศึกษา
F = 36.434**
Sig. = 0.000
พฤติกรรมด้านความบันเทิง
ด้านลั ก ษณะงาน
Constant (a) 1.365
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร

0.135

-

B

Beta

t

Sig.

1.690
0.146
0.127
0.268

0.132
0.125
0.259

6.848**
2.646**
2.558*
5.144**

0.000
0.008
0.011
0.000

Adiusted R Square = 0.142 Std error of the Estimate (SE) = 0.705
6.910** 0.000 F = 22.981**
Sig. = 0.000

0.137 3.043** 0.003 ด้านความรั บผิดชอบ

พฤติกรรมด้านความบันเทิง
0.428 0.465 10.275** 0.000
Constant (a) 1.663
Adiusted R Square = 0.303 Std error of the Estimate (SE) = 0.564พฤติกรรมด้านการศึกษา
0.089
F = 58.909**
Sig. = 0.000
พฤติกรรมด้านความบันเทิง
0.414
ด้านความสาเร็ จ

8.632** 0.000
0.103 2.306* 0.022
0.467 10.198** 0.000

Adiusted R Square = 0.287 Std error of the Estimate (SE) = 0.550

Constant (a) 1.326

-

6.288** 0.000 F = 54.540**

Sig. = 0.000

พฤติกรรมด้านการสื่อสาร
0.190 0.186 4.030** 0.000
พฤติกรรมด้านความบันเทิง
0.380 0.396 8.539** 0.000
Adiusted R Square = 0.273 Std error of the Estimate (SE) = 0.602
F = 49.580**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านพฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา
และพฤติกรรมด้านความบันเทิง มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จ ด้านการ
ยกย่องและด้านความรับผิดชอบ แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
วิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 ดังนี้
1.1 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการสร้าง
แรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.349 หมายความว่าเมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมด้านความบันเทิงมีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจ
ในด้านความก้าวหน้า จะเพิ่มขึ้น 0.349 หน่วย
1.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านการสื่อสารและพฤติกรรมด้านความบันเทิง มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการสร้างแรงจูงใจในด้านความลักษณะงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.135และ0.428 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านลักษณะงาน จะเพิ่มขึ้น 0.135 หน่วย และพฤติกรรม
ด้านความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านลักษณะงาน จะเพิ่มขึ้น 0.428 หน่วย
1.3 พฤติกรรมการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้า นการสื่อสารและพฤติก รรมด้านความบันเทิง มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการสร้างแรงจูงใจในด้านความสาเร็จของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.190และ0.380 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านความสาเร็จ จะเพิ่มขึ้น 0.190 หน่วย พฤติกรรมด้าน
ความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านความสาเร็จ จะเพิ่มขึ้น 0.380 หน่วย
- การบริหารและการจัดการ-

103

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

1.4 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา และพฤติกรรม
ด้า นความบั น เทิ ง มีค วามสัม พัน ธ์ เชิ งเส้น ตรงต่อ การสร้ างแรงจู งใจในด้า นการยกย่ องของพนั กงานบริษั ทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.146 0.127 และ0.268 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านการยกย่อง จะเพิ่มขึ้น 0.146
หน่วย พฤติกรรมด้านการศึกษา มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านการยกย่อง จะเพิ่มขึ้ น 0.127 และพฤติกรรม
ด้านความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านการยกย่อง จะเพิ่มขึ้น 0.268 หน่วย
1.5 พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมด้ า นการศึ ก ษาและพฤติ ก รรมด้ า นความบั น เทิ ง
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการสร้างแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.089 และ0.414 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมด้านการศึกษา มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ จะเพิ่มขึ้น 0.089 และพฤติกรรมด้าน
ความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย การสร้างแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ จะเพิ่มขึ้น 0.414 หน่วย
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึ ง พอใจ

B

Beta

t

Sig.

ความพึ ง พอใจ

B

Beta

t

Sig.

-

7.277**

0.000

ความมั่ น คงในงาน

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล
Constant (a) 1.480

-

7.281**

0.000

1.975*

Constant (a) 1.483

พฤติกรรมด้านการสือ่ สาร

0.090

0.090

0.049 พฤติกรรมด้านการสือ่ สาร

0.193

0.197

4.227**

0.000

พฤติกรรมด้านความบันเทิง

0.432

0.464 10.077** 0.000 พฤติกรรมด้านการศึกษา

0.101

0.113

2.460*

0.014

0.323

0.353

7.516**

0.000

Adiusted R Square = 0.279 Std error of the Estimate (SE) = 0.58131 พฤติกรรมด้านความบันเทิง
F = 52.580**

Sig. = 0.000

Adiusted R Square = 0.249 Std error of the Estimate (SE) = 0.582

สภาพการท างาน

F = 45.156**
Constant (a) 1.844

-

9.505**

0.000

พฤติกรรมด้านการสือ่ สาร

0.110

0.121

2.532*

0.012

พฤติกรรมด้านความบันเทิง

0.326

0.383

7.970**

0.000

Sig. = 0.000

Adiusted R Square = 0.215 Std error of the Estimate (SE) = 0.554
F = 37.321**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านพฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา
และพฤติกรรมด้านความบันเทิง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางานและความมั่นคง
ในงาน แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 ดังนี้
2.1 พฤติกรรมการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้า นการสื่อสารและพฤติก รรมด้านความบันเทิง มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.090 และ0.432 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเพิ่มขึ้น 0.090 และ
พฤติกรรมด้านความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเพิ่มขึ้น 0.432 หน่วย
2.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้า นการสื่อสารและพฤติก รรมด้านความบันเทิง มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึงพอใจด้านสภาพการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.110 และ0.326 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.110 และพฤติกรรมด้านความ
บันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.326 หน่วย
2.3 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมด้านการศึกษา และพฤติกรรม
ด้านความบั นเทิ ง มีความสัมพั นธ์เ ชิงเส้น ตรงต่ อ ความพึ งพอใจด้านความมั่ นคงในงานของพนั กงานบริษั ทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.193 0.101 และ0.323 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมด้านการสื่อสาร มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงานจะ
เพิ่มขึ้น 0.193 พฤติกรรมด้านการศึกษา มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.101 และ
พฤติกรรมด้านความบันเทิง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.323 หน่วย
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการสร้างแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

-

3.723**

0.000

ด้านคุณภาพของงาน

ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

-

5.127**

0.000

ด้านวิธกี ารปฏิบัติงาน

Constant (a) 0.642

Constant (a) 0.989

ลักษณะงาน

0.175

0.189

4.152**

0.000 ลักษณะงาน

0.245

0.254

5.178**

0.000

ความสาเร็จ

0.156

0.175

4.211**

0.000 ความรับผิดชอบ

0.440

0.441

9.003**

0.000

การยกย่อง

0.077

0.093

2.312*

0.021 Adiusted R Square = 0.210 Std error of the Estimate (SE) = 0.581

ความรับผิดชอบ

0.395

0.410

9.046**

0.000 F = 36.434**

Sig. = 0.000

Adiusted R Square = 0.491 Std error of the Estimate (SE) = 0.448 ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน
F = 78.009**

Sig. = 0.000

Constant (a) 0.729

ด้านปริมาณของงาน

3.663**

0.000

0.121

0.120

2.514*

0.012

-

5.384**

0.000 ลักษณะงาน

0.145

0.149

2.980**

0.003

ความก้าวหน้า

Constant (a) 1.147

-

ลักษณะงาน

0.294

0.300

5.638**

0.000 ความสาเร็จ

0.220

0.235

5.129**

0.000

ความรับผิดชอบ

0.246

0.242

4.548**

0.000 ความรับผิดชอบ

0.288

0.285

5.706**

0.000

Adiusted R Square = 0.299 Std error of the Estimate (SE) = 0.554 Adiusted R Square = 0.382 Std error of the Estimate (SE) = 0.518
F = 35.069**

Sig. = 0.000

F = 50.356**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 3 พบว่า การสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความ
รับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน และด้าน
เวลาการปฏิบัติงาน แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐาน
ข้อที่ 3 ดังนี้
3.1 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิท ธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.175 0.156 0.077 และ0.395 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้านลักษณะงาน
มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.175 ความสาเร็จ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุ ณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.156 การยกย่อง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.077 และความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.395 หน่วย
3.2 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านปริมาณของงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.294 และ0.246 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้านลักษณะงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานด้านปริมาณของงานจะเพิ่มขึ้น 0.294 และความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ปริมาณของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.246 หน่วย
3.3 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตรงต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.245 และ0.440 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้านลักษณะงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.245 และความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านวิธีการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.440 หน่วย
3.4 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.121 0.145 0.220 และ0.288 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้าน
ความก้าวหน้า มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.121 ลักษณะงาน มี
ค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.145 ด้านความสาเร็จ มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.220 และด้านความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.288 หน่วย
ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการสร้างแรงจูงใจต่อความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึ ง พอใจ

B

Beta

t

Sig.

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล

ความพึ ง พอใจ

B

Beta

t

Sig.

-

4.043**

0.000

ความมั่ น คงในงาน

Constant (a) 0.677

-

3.225**

0.001

Constant (a) 0.803

ลักษณะงาน

0.261

0.258

5.085**

0.000 ลักษณะงาน

0.206

0.207

4.101**

0.000

ความสาเร็จ

0.222

0.229

4.914**

0.000 ความสาเร็จ

0.264

0.277

5.969**

0.000

การยกย่อง

0.125

0.140

3.113**

0.002 ความรับผิดชอบ

0.267

0.259

5.140*

0.000

ความรับผิดชอบ

0.177

0.168

3.325**

0.001 Adiusted R Square = 0.368 Std error of the Estimate (SE) = 0.534

Adiusted R Square = 0.364 Std error of the Estimate (SE) = 0.546 F = 47.551**
F = 46.604**

Sig. = 0.000

Sig. = 0.000

สภาพการท างาน
Constant (a) 0.946

-

4.925**

0.000

ความก้าวหน้า

0.091

0.096

1.966*

0.050

ความสาเร็จ

0.309

0.348

7.468**

0.000

การยกย่อง

0.088

0.107

2.378*

0.018

ความรับผิดชอบ

0.121

0.127

2.496*

0.013

Adiusted R Square = 0.362 Std error of the Estimate (SE) = 0.500
F = 46.281**

Sig. = 0.000

จากตารางที่ 4 พบว่า การสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความ
รับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมัน่ คงในงาน แสดงว่าตัว
แปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 4 ดังนี้
4.1 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ต่อความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.261 0.222 0.125 และ0.177 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้านลักษณะงาน มีค่า
- การบริหารและการจัดการ-
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สูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเพิ่มขึ้น 0.261 ความสาเร็จ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึง
พอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเพิ่มขึ้น 0.222 การยกย่อง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล จะเพิ่มขึ้น 0.125 และความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะ
เพิ่มขึ้น 0.177 หน่วย
4.2 การสร้า งแรงจูงใจ ได้แก่ ความก้าวหน้ า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรั บผิดชอบ มี
ความสัมพั นธ์เ ชิงเส้ นตรงต่อ ความพึงพอใจด้านสภาพการทางานของพนั กงานบริ ษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ค่ า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.091 0.129 0.309 0.088 และ0.121 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ
ด้านความก้าวหน้า มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.091ด้านลักษณะงาน มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.129 ความสาเร็จ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการ
ทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.309 การยกย่อง มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.088 และความ
รับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านสภาพการทางาน จะเพิ่มขึ้น 0.121 หน่วย
4.3 การสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน ความสาเร็จ และความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อความพึง
พอใจด้านความมั่นคงในงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย ( b) เท่ากับ
0.206 0.264 และ0.267 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อการสร้างแรงจูงใจ ด้านลักษณะงาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึง
พอใจด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.206 ความสาเร็จ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน จะ
เพิ่มขึ้น 0.264 และความรับผิดชอบ มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.267 หน่วย
ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

ด้ า นคุ ณภาพของงาน

ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน

B

Beta

t

Sig.

-

6.469**

0.000

ด้ า นวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน

Constant (a) 0.962

-

5.680**

0.000

Constant (a) 1.269

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.194

0.211

4.681**

0.000 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.177

0.186

3.679**

0.000

สภาพการทางาน

0.146

0.145

3.149**

0.002 สภาพการทางาน

0.139

0.133

2.585**

0.010

ความมั่นคงในงาน

0.431

0.461 10.846** 0.000 ความมั่นคงในงาน

0.353

0.364

7.659**

0.000

Adiusted R Square = 0.440

Std error of the Estimate (SE) = 0.470 Adiusted R Square = 0.300

Std error of the Estimate (SE) = 0.545

F = 105.580**

Sig. = 0.000

Sig. = 0.000

F = 58.047**

ด้ า นปริ ม าณของงาน

ด้ า นเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน

Constant (a) 1.205

-

6.005**

0.000

Constant (a) 1.017

-

5.366**

0.000

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.192

0.198

3.901**

0.000 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.091

0.094

1.960

0.051

สภาพการทางาน

0.156

0.148

2.846**

0.005 สภาพการทางาน

0.234

0.222

4.516**

0.000

ความมั่นคงในงาน

0.328

0.333

6.963**

0.000 ความมั่นคงในงาน

0.410

0.418

9.224**

0.000

Adiusted R Square = 0.291

Std error of the Estimate (SE) = 0.557 Adiusted R Square = 0.362

Std error of the Estimate (SE) = 0.526

F = 55.686**

Sig. = 0.000

Sig. = 0.000

F = 76.504**

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มี
อิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน และด้านเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 5 ดังนี้
5.1 ความพึงพอใจ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานด้านคุ ณภาพของงานของพนัก งานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.194 0.146 และ0.431 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธ์
- การบริหารและการจัดการ-
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ระหว่างบุคคล มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.194 สภาพการทางาน มี
ค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.146 และความมั่นคงในงาน มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.431 หน่วย
5.2 ความพึงพอใจ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มี ความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อ ประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงานด้านปริมาณของงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.192 0.156 และ0.328 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.192 สภาพการทางาน มี
ค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณของงานจะเพิ่มขึ้น 0.156 และความมั่นคงในงาน มีค่าสูงขึ้น 1
หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณของงาน จะเพิ่มขึ้น 0.328 หน่วย
5.3 ความพึงพอใจ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.177 0.139 และ0.353 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.177 สภาพการทางาน
มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.139 และความมั่นคงในงาน มีค่าสูงขึ้น
1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิธีการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.353 หน่วย
5.4 ความพึงพอใจ ได้แก่ สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ 0.234 และ0.410 ตามลาดับ หมายความว่า เมื่อความพึงพอใจ ด้านสภาพการทางาน มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.234 และความมั่นคงในงาน มีค่า สูงขึ้น 1 หน่วย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาในการปฏิบัติงาน จะเพิ่มขึ้น 0.410 หน่วย
สรุปและอภิปรายผล
1. พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งแรงจู ง ใจของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาข้อมู ลต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ หนังสั้นที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เข้าใจ
ง่ายหรือสอดคล้องกับงาน เพื่อนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและนอกจากนี้ยังช่วยสร้างอารมณ์ในการทางานหรือสร้าง
อรรถรสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ด้านความบันเทิงนอกจากจะช่วยผ่อนคลายจากการทางานแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดประสบการณ์ในการเข้าร่วม
ประชุม เพื่อนาสิ่งใหม่ที่ได้นามาปรับใช้ในงาน และเป็นการเรียนรู้เพิ่มพูนสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเติมให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การปรึกษา
กับเพื่อนร่วมงานด้วยข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์หรือการวางแผนการทางานเพื่อผลสาเร็จของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวทย์ ประเวสไพรสนธิ์ (2556)
2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจาก ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์กับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อ
ส่งงานหรือรับข้อมูลต่าง ๆ โดยมีการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยในการสร้างอารมณ์ในการทางาน
ร่วมกัน เป็นการสื่อสารข้อมูลในบริษัทที่มีความสะดวกต่อการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผล
ให้พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมด้านการสื่อสารกับพฤติกรรมด้านความบันเทิงที่ทาให้ความพึง
พอใจในด้านสภาพการทางานเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2558)
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3. การสร้างแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจาก การที่พนักงานได้รับการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้และความสามารถจึงทาให้ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบ
งานได้อย่างเต็มที่ แล้วเมื่อทางานเสร็จก่อนเวลาที่กาหนดและผลงานได้รับคาชมเชย ก็จะทาให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร
และเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอทาให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเกิดความพึงพอใจกับคุณภาพที่ดีของผลงาน ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
ส่งผลให้พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ ทาให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงานเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ อรรถพล ชิ้นโภคทรัพย์ (2550)
4. การสร้างแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการที่
องค์การส่งเสริมให้เปิดประสบการณ์โดยการสัมมนาหรือการเข้าประชุม เพื่อเป็นการนาสิ่งที่ได้มาปรับใช้ในงาน เมื่อมีโอกาส
ได้รับการมอบหมายงานให้ทาที่ตรงกับความรู้และความสามารถผลสาเร็จของงานจึงเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดแล้ว
นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ซึ่งการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้
เพื่อการสื่อสารข้อมูลในบริษัทจะช่วยเอื้ออานวยความสะดวกต่อการทางานเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้พนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็จ การยกย่อง และความรับผิดชอบ ทาให้ความ
พึงพอใจในด้านสภาพการทางานเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ ชลิตา แค่มจันทึก (2555)
5. ความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจาก บริษัทมีกิจกรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอยู่เสมอ จึงทาให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีการเอื้ออานวยความสะดวกต่อการทางานทาให้งานนั้นสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีคุณภาพที่ดี และนอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอจึงทาให้บริษัทมีความมั่นคงและมีโอกาสเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มักจะได้รับความช่วยเหลือหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน
ให้ทางานสาเร็จไปได้ด้วยดีอยู่เสมอนั้น อาจเนื่องด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่ อการสื่อสารข้อมูลในบริษัทมีความสะดวกต่อ
การทางานจึงทาให้งานออกมามีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ อัมรินทร์ ศุภเศรษฐศิริ (2556)
ข้อเสนอแนะ
1. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง
ในการทางาน โดยมีการจัดให้พนักงานตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการทางานและสามารถนามา
ประยุกต์ในการทางานได้ เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการ
ใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ใ นด้ า นต่า ง ๆ ซึ่งส่ งผลกับ การสร้า งแรงจูงใจและความพึ งพอใจของพนั ก งานบริ ษั ทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับการสนับสนุนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีการพัฒนาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานพนักงานด้วย
2. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องการสร้างแรงจูงใจเป็นสาคัญ
เพื่อที่จะทาให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในการทางานตาแหน่งหน้าที่ โดยลักษณะงานจะต้องมีระบบที่ชัดเจน รวมถึงความ
รับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งจะทาให้งานที่ทาประสบความสาเร็จและได้รับการยกย่อง การกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจะเกิดผลดีแก่ตัวพนักงานเอง และองค์การ ซึ่งผลของการพัฒนาในส่วนนี้จะทาให้พนักงานเกิดการแสดงศักยภาพใน
การทางานเพิ่มขึ้น เนื่องจากงานวิจัยพบว่า การสร้างแรงจูงใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน และด้านเวลาในการปฏิบัติงาน
3. องค์การควรให้ความสาคัญในการสร้างแรงจูงใจโดยเน้นในเรื่องการยกย่องของพนักงานและการให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการทางาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีกันภายในบริษัท ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ จะทาให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน อีกทั้งยังทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานอีกด้วย ซึ่งผลงานวิจัยพบว่าการสร้าง
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แรงจูงส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน หากว่ามีการ
ส่งเสริมพนักงานอย่างถูกต้องหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างถูกต้องก็จะทาให้พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน
4. องค์การควรสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองค์การที่มีระดับการทางานที่แตกต่างกันให้สามารถทางานร่วมกันได้ เนื่องสภาพการทางานนั้นอ าจจะมีงานที่
หลากหลาย มีการทางานที่มีความเป็นระเบียบ ซึ่งองค์การควรจัดระเบียบภายในองค์การรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกให้
พร้อมครบครัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลทาให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในงานและตาแหน่งงานที่
กาลังทาอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าพนักงานเกิดการกระตุ้นความพึงพอใจก็จะทาให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้าน
วิธีการปฏิบัติงาน และด้านเวลาในการปฏิบัติงาน
5. องค์การควรมีการจัดกิจกรรมในการผ่อนคลายความเครียดอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกกาลังกายในช่วงพักเบรค
การสนับสนุนกิจกรรมสังสรรค์หรือกิจกรรมการแชร์ประเด็นที่น่าสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความ
น่าสนใจที่มีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดกิจกรรมสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากพนักงานจะ
เกิดความผ่อนคลายจากการทางานแล้วยังเกิดการสร้างมิตรภาพความสามัคคีกันภายในบริษัท อีกทั้งยังทาให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจ และยังเกิดผลต่อประสิทธิภาพที่ดีต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย
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ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Success Factors in Knowledge Management Influencing the Effectiveness of
Marketing Organization for Farmers
สุทธิดา สุนทรทิพย์1
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์2
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้และประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จานวน 151 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ
ผลวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้มีผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ มีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 0.05 ตามลาดับ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 36.3
2. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้
มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ ทางบวก มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 29.3
3. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการความรู้มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 0.05 และ0.01 ตามลาดับ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 26.6
4. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนา
องค์การ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 24
คำสำคัญ: การจัดการความรู้ ปัจจัยความสาเร็จ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Abstract
The objective of this research is to study Success factors in knowledge management and the
effectiveness of Marketing Organization for Farmers. Sample sizes are 151 employees in workers in Marketing
Organization for Farmers. Questionnaire is the tool for data collection. Statistics for data analysis are
percentage, mean and standard deviation. Statistic for hypotheses testing is multiple regression analysis.
The research results were as follows:
Success factors in knowledge management followed leadership and infrastructure and were able
to affecting effectiveness of marketing organization for farmers and the ability to produce workers with a
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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proficiency of 0.01 and 0.05 statistically significant levels; in which Adjusted R Square was equal to 36.3
percent.
Success factors in knowledge management were as follows: organizational culture and infrastructure
were to able to influence the effectiveness of a marketing organization for farmers the ability to enhance
the positive attitudes of workers at statistically significant level of 0.01 with an Adjusted R Square was equal
to 29.3 percent.
Success factors in knowledge management were as follows: leadership, organizational culture
and infrastructure were to able to influence the effectiveness of marketing organization for farmers and
the ability to solve problems at statistically significant level of 0.01, 0.05, 0.01 with an Adjusted R Square
was equal to 26.6 percent.
Success factors in knowledge management were as follows : leadership, information technology
and infrastructure were able to influence the effectiveness of marketing organization for farmers to develop
organization at statistically significant levels of 0.01 with an Adjusted R Square was equal to 24 percent.
Keywords: Knowledge management, Success factors, Marketing Organization for Farmers
บทนา
ปัจจุบันสังคมได้เข้าสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกองค์การจึงควรสร้างให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนากาลังคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อองค์การซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้
ความสาเร็จในทุกๆด้าน ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยที่มีการพัฒนา
คนที่ใช้ องค์ป ระกอบการจัดการความรู้เป็ นปัจจั ยสาคั ญในการนาไปสู่ความสาเร็จและการพัฒน าที่ยังยืนต่อ ไป (จาเริ ญ
จิตรหลัง. 2550) การจัดการความรู้เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์การซึ่งจาเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการหรือหาแนวทางที่จะ
ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการนาความรู้ของแต่ละคนที่มีอยู่รอบๆตัวและ
อยู่ในตัวเองมารวบรวมเป็นวิธีการในการปฏิบัติงานที่ดี ที่สุดเพื่อนามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการนา
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยที่นามาบันทึกในรูปแบบสื่อเพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการทางานภายในองค์การ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การจึงเป็นสิ่งสาคัญเมื่อในอดีตความรู้ในองค์การ
มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลากรเป็นทักษะที่เกิดจากประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อบุคลากรต้องออกจากหน่วยงานไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดความรู้เหล่านั้นก็จะสูญหายไปด้วยทาให้
บุคลากรรุ่นหลังไม่สามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารทาง
วิชาการสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถเผยแพร่และแบ่งปันให้กับบุคลากรที่ร่วมงานผู้คนอื่นๆได้นาไปใช้ประโยชน์ดังนั้น
องค์การทุกองค์การ ควรมีก ารนาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกต่อการนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และให้องค์การสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นองค์การของภาครัฐที่มีพันธกิจเพื่อ ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า อ.ต.ก. สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดหาปัจจัย การ
ผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต และดาเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลดังนั้นการจะดาเนินงานให้เป็นไป
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ ย่อมมาจากการความรู้ ความสามารถของพนักงาน ซึ่งหากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบย่อมนามาซึ่งประโยชน์ต่อองค์การในการดึงเอาความรู้มาใช้งานได้อย่างสะดวก และส่งผลให้องค์การดาเนินงาน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อได้รูปแบบการ
จัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการนาการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาองค์การได้อย่างดียิ่งขึ้น และช่วยให้มีการพัฒนาการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามนโยบายที่องค์การต้องการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์
2. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสือ่ สารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
3. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสือ่ สารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจัยทาการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสารวจจากแบบสอบถามที่ทาการสร้างขึ้น
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จานวน 151 คน การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถคิดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณตามสูตรของ Taro Yamane (1973) และทาการสุ่มแบบใช้ความ
น่าจะเป็น (Probability sampling) แล้วทาการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามแผนกต่าง ๆ
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กรอบความคิดที่ใช้วิจยั
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้

ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ภาวะผู้นา

ความสามารถในการสร้างพนักงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์

วัฒนธรรมองค์การ

ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้

ความสามารถในการพัฒนาองค์การ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร คือ พนักงานขององค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร จานวน 241 และมีการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณตามสูตรของ Taro Yamane
(1973) โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) แล้วทาการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามแผนกต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 6 แผนก ดังนี้ ฝ่ายบริหาร 23 คน ฝ่ายการเงินและ
บัญชี 25 คน ฝ่ายกิจการตลาด 21 คน ฝ่ายธุรกิจเกษตร 26 คน ฝ่ายกิจการภูมิภาค1 25 คน และฝ่ายกิจการภูมิภาค2 31 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จานวน 151 คน ในการเก็บแบบสอบถาม
2. การสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประสิทธิผล
ขององค์ ก ารจากเอกสาร ต ารา และข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ า งกรอบแนวคิ ด และ
แบบสอบถามให้ครอบคลุ มกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนามาแก้ไขแบบสอบถามแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้น
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient of Alpha) ของ
ครอนบัค (Cronbach) โดยจาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นพบว่า ปัจจัยความสาเร็ จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยด้าน
เจษฎา นกน้อย (2552 :52)
ภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
เสนาะ ทกลิ
งาม. (2551:
82-95) ่ อ เกษตรกรด้ า นความสามารถในการสร้ า งพนั ก งานที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้ า น
ความรู้ และประสิ
ธิ ผ่นลขององค์
ก ารตลาดเพื
ความสามารถในการพั
นคติท(2002)
างบวก ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา และด้านความสามารถในการพัฒนา
Holsappleฒนาทั
andศJoshi
องค์การ มีค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.70 ดังนั้นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ได้
3. การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจ จัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ กับประสิทธิผลขององค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการวิจัย
1.ระดับความสาคัญของปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ พบว่า พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้ความสาคัญในระดับ
มากทุกข้อ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98)
ด้านภาวะผู้นา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) ตามลาดับ
- การบริหารและการจัดการ-
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2. ระดั บ ความสาคั ญของปัจ จั ยประสิท ธิ ผลขององค์ก ารตลาดเพื่อ เกษตรกร พบว่า พนัก งานองค์ก ารตลาดเพื่ อ
เกษตรกร ให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความสาคัญในระดับมากทุก
ข้อ ได้แก่ ด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ
ทางบวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) และความสามารถในการพัฒนา
องค์การ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 : ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถใน ก า ร
สร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้

b

Beta

t
0.270

Sig.
.788

0.101
ค่าคงที่ (Constant)
ภาวะผู้นา (X1)
0.145
0.138
2.213*
.028
วัฒนธรรมองค์การ (X2)
0.163
0.134
1.919
.056
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (X3)
-0.092
-0.090
-1.340
.182
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้(X4)
0.724
0.497
6.737**
.000
2
r = 0.602
R = 0.363
F = 28.632**
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา(X1) และโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ความรู้(X4) มีความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการ
สร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.145 และ0.724 ตามลาดับ หมายความว่าปัจจัย
ความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านภาวะผู้นา(X1) และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้( X4) มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย
ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้น 0.145 และ0.724
หน่วย ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ 0.363 หมายความว่า ตัวแปร
อิสระในสมการนี้ส ามารถทานายประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ได้ร้อยละ 36.3
ตารางที่ 2 : ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้
b
Beta
t
Sig.
0.046
0.104
.917
ค่าคงที่ (Constant)
ภาวะผู้นา (X1)
0.131
0.111
1.687
.093
วัฒนธรรมองค์การ (X2)
0.281
0.204
2.772**
.006
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (X3)
-0.113
-0.098
-1.380
.169
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้(X4)
0.649
0.395
5.078**
.000
2
r = 0.542
F = 20.848**
R = 0.293
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X2) และโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการความรู้ (X4) มีความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถ
ในการพัฒนาทัศนคติทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.281 และ0.649 ตามลาดับ หมายความว่า
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X2) และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้( X4) มีค่า
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สูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกจะเพิ่มขึ้น 0.281
และ0.649 หน่วย ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ 0.293 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระในสมการนี้สามารถทานายประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ
ทางบวกได้ร้อยละ 29.3
ตารางที่ 3: ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้
b
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.355
.832
.406
ภาวะผู้นา (X1)
0.233
0.211
3.145**
.002
วัฒนธรรมองค์การ (X2)
0.253
0.197
2.619**
.010
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (X3)
-0.098
-0.091
-1.255
.211
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้(X4)
0.464
0.302
3.806**
.000
2
r = 0.516
F = 18.206**
R = 0.266
จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา (X1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X2) และ
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (X4) มีความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.233 0.253 และ0.464
ตามลาดับ หมายความว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านภาวะผู้นา(X1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X2) และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้(X4) มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาจะเพิ่ ม ขึ้ น 0.233 0.253 และ0.464 หน่ ว ย ตามล าดั บ และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ
(Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ 0.266 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี้สามารถทานายประสิทธิผลขององค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงานได้ร้อยละ 26.6
ตารางที่ 4 : ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถ
ในการพัฒนาองค์การ
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้
b
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.181
.355
.723
ภาวะผู้นา ( X1)
0.271
0.209
3.067**
.002
วัฒนธรรมองค์การ (X2)
0.161
0.106
1.392
.165
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (X3)
-0.248
-0.195
-2.662**
.008
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้(X4)
0.703
0.389
4.829**
.000
2
r = 0.490
F = 15.868**
R = 0.240
จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นา (X1)และโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ความรู้ (X4) มีความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการ
พัฒนาองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.271 และ0.703 ตามลาดับ หมายความว่าปัจจัยความสาเร็จใน
การจัดการความรู้ด้านภาวะผู้นา(X1) และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้( X4) มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิผลของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การ จะเพิ่มขึ้น 0.271 และ0.703 หน่วย ตามลาดับ และปัจจัย
ความสาเร็จในการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ (X3) มีความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
- การบริหารและการจัดการ-
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เชิงลบต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ -0.248 หมายความว่า ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้
มีค่าสูงขึ้น 1 หน่วย ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การจะลดลง 0.248
หน่วย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ 0.240 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการ
นี้สามารถทานายประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การได้ร้อยละ 24
สรุปและอภิปรายผล
จากสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้านความสามารถในการสร้าง
พนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 เนื่องจากผู้อานวยการสามารถกระตุ้นแรงบันดาลใจให้
พนักงานท างานอย่า งทุ่มเท และมุ่งมั่ น ทางานร่ว มกันเป็นที ม มีความกระตือรือ ร้น อุทิศตั วเพื่อการสร้างเป้า หมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน จึงช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีค่าและสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานทั้งในด้านแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อให้องค์การมีความก้าวหน้าทันสมัยและมีการวางแผนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน อีก
ทั้งองค์การมีการจัดสรรอุปกรณ์ และสถานที่สาหรับดาเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลให้พนักงาน
ทุกคนในองค์การสามารถดึงข้อมูล ความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้มาใช้งานได้สะดวกทาให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้ ตามเกณฑ์ที่
องค์การกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2537) พบว่า ภาวะผู้นาขององค์การสามารถช่วยเสริมประสิทธิผล
องค์การ และพบว่าภาวะผู้นาเป็นตัวทานายประสิทธิผลองค์การด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ได้ดี และสอดคล้องกับสุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์ (2554) กล่าวว่า โครงสร้างในการจัดการรู้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
พนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยโครงสร้างในการจัดการความรู้ที่ใช้ในการจัดการความรู้ นั้น จะสร้างพนักงานที่มีความสาเร็จที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มคุณสัมฤทธิ์ของพนักงานให้สูงมากขึน้ ตามไปด้วย
ส่วนปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการสร้างพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากองค์การอาจมีการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การไปสู่พนักงานไม่ทั่วถึง ทาให้พนักงานบางคนก็
ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจมาตรฐานหรือ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้อย่างแท้จริง เพราะมีการประชาสัมพันธ์อย่างไม่ต่อเนื่องหรือไม่มี
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่ดีและทันสมัย จึงเป็นเหตุให้พนักงานบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ แต่จะปฏิบัติเฉพาะ
ตามหน้าที่ของตนเท่านั้น และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง บางแผนกมีการคัดเลือก
พนักงานที่ส่งอบรมโดยไม่คานึงว่าพนักงานที่คัดเลือกนั้นปฏิบัติงานตรงกับหัวข้อที่อบรมหรือไม่ บางแผนกคัดเลือกพนักงาน
โดยดูจากอายุงาน ส่งผลให้พนักงานที่มีอายุงานน้อยไม่ได้รับการอบรมจึงทาให้พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ในการจัดการ
ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับสมุทร ชานาญ (2546) ที่พบว่า ภายในองค์การมีการใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็มตามประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีนั้น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ยังมีผู้ปฏิบัติงานบางท่านใช้เพื่อพิมพ์งานแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากอินเทอร์เน็ตหรือการใช้บริการฐานข้อมูลภายในองค์การก็มีบุคลากรเข้าไปใช้ค้นคว้าหาความรู้น้อยมาก มีเพียงบางคนหรือ
บางกลุ่มเท่านั้น ทาให้บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหาความรู้ และนาไปพัฒนาองค์การ
จากสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์ การตลาดเพื่อ เกษตรกร ด้ านความสามารถในการพัฒ นาทั ศนคติท างบวก ได้แ ก่ ด้ านวัฒนธรรมองค์ การ และด้า น
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากการที่องค์การมีบรรยากาศที่กระตุ้นส่งเสริมให้
พนักงานเกิดการใฝ่รู้ เกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้ต่อกันอย่างกว้างขวาง โดยองค์การมีการ
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน ขวัญกาลังใจ และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการ
สนทนาสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็นทีม เกิดความรู้สึกผูกพัน
- การบริหารและการจัดการ-
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ซึ่งกันและกัน นามาสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความสามัคคีในองค์การส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติทางบวกทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์การ จึงทาให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์การและในขณะเดียวกันการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกหน่วยงาน การเข้าถึงแหล่งความรู้ ต่าง ๆ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์
(2553) ศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ปีการศึกษา 2553 พบว่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านวัฒนธรรม และการจัดการความรู้เป็นปัจจัย
ที่มีต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสอดคล้องกับสุธิชา ชิตกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้เป็นการ
ส่งเสริมที่ให้พนักงานเกิดการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรูซ้ ึ่งสร้างคุณค่า
ในตัวพนักงาน และสร้างทัศนคติทางบวกให้กับพนักงาน
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านภาวะผู้นา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ ไม่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 เนื่องจากพนักงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีการนาความรู้
ความสามารถ และทักษะอันจาเป็นไปใช้ในการดารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งเป็นทักษะที่อยู่ภายในตัวพนักงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมีไม่เพียงพอกับการใช้ทั้งด้านเทคโนโลยีที่เป็นเครื่อ งมือและอุปกรณ์เพื่ อ
การศึกษาความรู้ที่เป็นฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องมือการสื่อสารที่เป็นซอฟต์แวร์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต จึงทาให้
พนักงานไม่สามารถเข้าสืบค้น ค้นคว้าเพื่อหาความรู้ได้ จึงไม่มีผลต่อความรู้สึก พฤติกรรมหรือทัศนคติทางบวก ซึ่งสอดคล้อง
กับศิริน้อย นิภานันท์ (2544) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นากับประสิทธิผลขององค์การ: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
ผลวิจัยพบว่าภาวะผู้นาไม่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากการศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผู้นาขององค์การในบริบทของ
สังคมไทยอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการอันเป็นผลจากปัจจัยคุณลักษณะขององค์การ ปัจจัยภูมิหลังของผู้นาในองค์การ
หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขององค์การซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับวิรัตน์ มะโน
วัฒนา (2552) ที่กล่าวว่า อุปสรรคในเรื่อง อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การอบรม และการให้บริการ จึงส่งผล
ให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เต็มที่
จากสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากผู้อานวยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้
ความคิดอย่างอิสระ มีส่วนร่วมในการทางาน เมื่อบรรยากาศในองค์การดี โอกาสที่ผู้อานวยการจะได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้โดยง่ายและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างกว้างขวาง มีการใช้โครงสร้างไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าใช้โครงสร้างที่เป็นทางการ เน้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานเป็นแบบแผนหลักในการขับเคลื่อนงาน และมีการพัฒนาสมรรถภาพของพนักงานในองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นาไปสู่ประสิทธิผลองค์การด้านการแก้ไขปัญหาและทาให้พนักงานสามารถรับมือได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พนักงานต้องเผชิญ
ได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์( 2549) พบว่า การจัดการความรู้จะช่วยให้ บุคลากรเติบโตทางด้าน
ความคิด ค่านิยม ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการสร้างวัฒนธรรม ความไว้ใจ การยอมรับนับถือผู้อื่น การไม่
หวงความรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน เสรีภาพ และการทางานร่วมกันส่งผลให้เกิดการร่วมมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด และสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2550) กล่าวว่า การจัดโครงสร้างภายในองค์การเป็นกลุ่ม
ทีมงานสายงานในองค์การและเชื่อมโยงออกไปภายนอกองค์การ โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะ
กิ จ ได้ ง่า ยมี ก ารสื่ อ สารร่ ว มมื อ ข้ า มสายในแนวราบ และเป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ ของการจั ด การความรู้ ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผลในการทางานของบุคลากร
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ส่วนปัจจัยความสาเร็จ ในการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ ไม่มีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจาก
พนักงานในองค์การยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สร้างข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยเฉพาะพนักงานในระดับอาวุโสจะมีการหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารความรู้นั้นไม่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การในด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ธารณิศร์ ทวีทรัพย์ (2551)
ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู้ ต่อประสิทธิผลด้านด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
พบว่า การที่บุคลากรมีข้อจากัดด้านอายุ กล่าวคือ บุคลากรที่มีอายุมากแล้วนั้นย่อมมีข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่าปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้านความสามารถในการพัฒนาองค์การ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารความรู้ และด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องมาจากการที่ผู้อานวยการมี
ความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อให้พนักงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรปฏิบัติงานสาเร็จตามวิสัยทัศน์โดยสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน
การทางาน เช่น งบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ จัดสรรกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ สามารถให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมความรู้ ต่าง ๆ ได้ และเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะที่ให้พนักงานเกิดการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางาน ทาให้พนักงานเล็งเห็นว่าตนเองมีความสาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ซึ่งได้ศึกษา พบว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ประการหนึ่งที่ทาให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและความจาเป็นของการจัดการความรู้ และให้ความร่วมมือกันทากิจกรรมต่าง
ๆ สาหรับแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
ส่วนด้านวัฒนธรรมองค์การ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้านความสามารถในการ
พัฒนาองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากพนักงานภายในองค์การมีทั้งผู้ที่เต็มใจจะแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้กับ
ผู้อื่น และผู้ที่ไม่เต็มใจ ทาให้การแสวงหาความรู้ไม่เป็นไปอย่างเสรี และมีสิ่งที่ขัดขวางความรู้อยู่ในวัฒนธรรมองค์การ คือ
พนักงานกลัวว่าการแลกเปลี่ยนความรู้จะทาให้ตนเองหมดความสาคัญหรือตกงานได้จึงทาให้ไม่เกิดความคล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นเองซึ่งสอดคล้องกับพงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2553) ได้กล่าวว่าตัวแปรด้านวัฒนธรรมนี้จึงไม่สามารถทานาย
ประสิ ท ธิ ผลด้ า นความสามารถในการพั ฒ นาองค์ ก ารได้ เพราะหากไม่ มี การช่ ว ยส่งเสริ ม ให้เ กิ ด การบู ร ณาการและการ
ประสานงาน การร่วมมือกันภายในองค์การ ย่อมทาให้ยากที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่คลุมเครือ และยากต่อการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษา ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งบางส่วนได้จากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
1. จากการวิจัย พบว่า การใช้ภาวะผู้นาในการบริหารความขัดแย้งมีความเห็นต่ากว่ าด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้อานวยการ
ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม และพัฒนาความสามารถในทัศนคติทางบวก
2. องค์การควรมีการจัดอบรมความรู้ควบคู่กับการมอบหมายภาระงานให้พนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การหาข้อมูลเพื่อดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องจนกว่างาน
นั้นจะสาเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการอบรมระยะสั้น รวมถึงให้ความสาคัญกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
กับความต้องการของพนักงาน และพนักงานที่คอยดู แลในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อ ง
ตลอดเวลาเพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน ภายนอก และระหว่างแผนกให้เป็น ไปอย่างสะดวก
รวมถึงควรมีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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3. องค์การควรให้ความสาคัญกับพนักงานต่อการส่งเสริมให้พนักงานเห็นถึงคุณค่าความสาเร็จและมุ่งมั่นสู่การบรรลุ
เป้าหมาย โดยสร้างแบบแผนในการแบ่งปันความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ โดยไม่ทาให้พนักงานรู้สึกว่าหากแบ่งปัน
ความรู้ของไปแล้วตนเองจะหมดความสาคัญในองค์การ
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