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บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ.เพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด จ.เพชรบุรีกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด จ.เพชรบุรีจ านวน 261 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ข้อค้นพบจากการวิจัย คือบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ.เพชรบุรี เป็นการศึกษาลักษณะ
ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร  
 

ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, บรรยากาศองค์กร 
 
Abstract 
 This study aimed to: 1) study the characteristics of organizational commitment of employees at 
Emerald Nonwovens International Co. Limited in Phetchaburi and 2) study the factors affecting the 
organizational commitment of employees at Emerald Nonwovens International Co. Limited, Phetchaburi. 
The sample used in this study was 261 employees who worked at Emerald Nonwovens International Co. 
Limited, Phetchaburi. The research instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Comparing the relationship 
that affected the organizational commitment used the Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The findings of the research. The organizational climate and job satisfaction. Affective 
organizational commitment of employees Co., Emerald Grande, CA from Cowen International Limited is 
a characterization, Phetchaburi ties. As a result, employees have a unified organization. 
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บทน า 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะตกต่ า ความผันผวนทางการเมือง การเปลี่ยนทางสังคม รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร 
โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสง่ผลโดยตรง
ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและการบริหารที่เปลี่ยนแปล งไป ซึ่ง
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลในด้านบวกและด้านลบ ผลที่มีต่อองค์การในด้านบวกคือ องค์การมีการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน แต่บางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนี้อาจส่งผลในด้านลบคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะท างานโดยที่ไม่ได้ผูกพันต่อองค์การ  ความพึง
พอใจในการท างานจะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงานเพื่อไปท างานที่มี
โอกาสก้าวหน้าท้ังในด้านการท างาน เงินเดือน การยอมรับ รวมถึงสังคมที่ดีกว่า  
 คนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
หน่วยงานหรือองค์กรจะด าเนินงานไปสู่จุดหมายปลายทางย่อมต้องอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหารหลายประการที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่ วไป มี  4 ประการได้แก่  คน (Man) เ งิน (Money)  วัสดุสิ่ งของ (Material) และวิธีการจัดการ 
(Management) ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานในการบริหารงานหากขาดปัจจัยใดแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรหรือ
หน่วยงานอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ คือเงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการจัดการ โดยเฉพาะถ้าองค์การหรือ
หน่วยงานนั้นมีคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ จะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานเจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด  
 เดวิส และนิวส์ตรอม (Davis&Newstrom,1985:109) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลากรในหน่วยงาน
ไม่มีความพึงพอใจในการท างานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลง มีการขาด
งาน การลาออกจากงานหรืออาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้ วยแต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมี
บุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เช่นเกี่ยวกับแนวคิดของ ปัญญา ผลอนันต์ (2537:74) ซึ่งกล่าว
ว่าความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงานมีผลต่อความส าเร็จของงานที่ท า และองค์กร เมื่อพนักงานมีความสุขในการ
ท างานก็ส่งผลบวกต่อการปฏิบัติงาน ผลงานก็มีคุณภาพ  ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดพนักงานไม่มีความผาสุกและความ
พึงพอใจในการท างานแล้วก็จะเป็นเหตุที่ท าให้อัตราการขาดงานและการลาออกจากงานสูง ซึ่งส่งผลให้ปฏิบัติงานต่ า 
คุณภาพของงานลดลงและในที่สุดผลลัพธ์และผลการด าเนินงานก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 ความผูกพันต่อองค์กร ถือเป็นพฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และจ าเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วย บุคลิกลักษณะของบุคคล และสภาพแวดล้อมผสมผสานกัน กล่าวคือบุคลากรแต่ละคน ต่างมีทัศนคติหรือเจต
คติ ที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีอยู่นั้นก็มีสภาพลักษณะที่อาจจะต่างกันกับพฤติกรรมของ
บุคลากร ทั้งในแง่ลักษณะงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรจะปรับออกมาเป็น
พฤติกรรมขององค์กรในแง่ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์กร ความพึงพอใจของบุคลากร จะเกิดการเรียนรู้ และ
เกิดความเข้าใจถึงความต้องการขององค์กรและคนอื่น ๆ ในองค์กรเป็นหนทางหนึ่งในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรไว้ โดยมุ่งหวังให้พวกเขาอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข มีความรู้สึกและจิตใจที่อยากจะอยู่กับองค์กรด้วยความเต็มใจ 
และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร ซึ่งจะเกิดขึ้นร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรเอง ในทาง
ตรงกันข้าม หากสมาชิกขาดความผูกพันกับองค์กรแล้ว จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาจจะเป็นใน
รูปการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ขวัญและก าลังใจของพนักงาน ผลผลิต ตลอดจนการแสดงออกในการคัดเลือก และการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 
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 ดังนั้นจึงเห็นว่าได้ว่าความส าเร็จและล้มเหลวของงานในองค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
และถ้าพนกังานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรที่ตนเองปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ย่อมต้องการที่จะแสดงความรู้ความสามารถ และใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นให้บังเกิดประโยชน์และผลดีกับองค์กรอย่างเต็มที่ ความรักความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรสามารถแสดงออกให้เห็นได้ในทางพฤติกรรมด้วยการเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์สินตลอดทั้งการใคร่ครวญ
ความคิดและการอุทิศเวลาให้กับงานท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจนงานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จโดยไม่มีใครบังคับสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่มีต่อองค์กร และ
พร้อมท่ีจะอยู่ร่วมกันท างานให้กับองค์กร ด้วยความเพียรพยายามที่จะท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างดีที่สุดดังที่สเตียร์ (Steer, 1977 อ้างถึงในดวงพร  พรวิทยา,2540: 1)ได้กล่าวว่าสมาชิกที่มีความผูกพัน
มั่นคงต่อองค์กรจะพยายามใช้ความรู้ความสามารถในการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
มีการพัฒนาเจริญยิ่ง ๆขึ้นไป นอกจากน้ียังไม่มีความคิดที่จะย้ายลาออกหรือโอนไปปฏิบัตงิานในหน่วยงานอื่น ความผูกพันใน
องค์กรจึงเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร สมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานได้
ดีกว่าสมาชิกผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ าซึ่งเมาวเดย์และคณะ (Mowday and Others,1974 อ้างถึงใน ศิริพงษ์ เจริญสุข, 
2545:17) ก็ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท างานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรอันเนื่องมาจากสมาชิกรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์กรด้วยนั้นเอง ความผูกพันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล     
เมื่อบุคคลในองค์กรใด ๆ มีความผูกพันต่อองค์กรแล้วย่อมบังเกิดผลดีต่อองค์กรนั้น ๆ ดั งนั้นการเสริมสร้างให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานขาดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
นั้น ๆ ไม่อุทิศตนให้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ ย่อมจะส่งผลต่อความส าเร็จของงานนั้น ๆ ลดต่ าลงและการท างานก็จะด้อย
ประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 จากความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรที่กล่าวมาในด้านการจัดการคนหรือการบริหารคน จึงเป็นสิ่งที่ท าได้
ล าบากกว่าปัจจัยอื่น ๆ ในการผลิต การด าเนินการที่จะท าให้คน ที่มีความแตกต่างกันมาปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันจึง
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องสร้างปัจจัยเพื่อจูงใจพนักงานให้มีความพึงพอใจ มีความยินดี
และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ มีความร่วมมือร่วมใจ การประสานพลังความคิด ก าหนดแนวทาง
ในการท างานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนมีการท างานด้วยกันอย่างมีความสุข มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร สามารถน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การท างานร่วมกัน และให้เกิดความรัก ความสามัคคี การสร้างความผูกพันในองค์กรต่อไป พร้อมกับการท างานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความผูกพันต่อ
องค์กร และปัจจัยในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้าง เพิ่มพูนให้พนักงานประสบ
ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายและมีความผูกพันต่อองค์กรซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ท าให้พนักงานมีความรัก มี
ความรู้สึกที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรไม่อยากจากองค์กรไป ท าให้รู้สึกว่าองค์กร คือบ้านหลัง
ที่สองที่จะต้องท าการดูแล  ต้องรักษา และต้องพัฒนาที่ดีขึ้น จากความคิดเห็นดังกล่าวท าให้พวกเขาทั้งหลายทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจในการท างาน มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ส่งผลให้พนักงานทุกฝ่ายเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กรสู่ธุรกิจที่ดี มีการท างานเชิงรุก การน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงข้อมูลที่ได้จะน าไปสูก่ารพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแนวทางให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์  นอนวูเว่น อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยบรรยากาศองค์กร ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  
 2. บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                 ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิด เรื่อง บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานระดับปฏิบตัิการบริษัทเอม็เมอรลัด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบรุ ี  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น  อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด จงัหวัดเพชรบุรี จ านวน 750 คน 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบั ติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น 
อินเตอร์ เนชั่นเนล จ ากัด 
- ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 
- ความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน 
- ความปรารถนาที่จะท างานในองค์กรต่อไป 

ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 

- โครงสร้างองค์กร 

- ความรับผดิชอบ 

- ความอบอุ่น 

- การให้รางวัล 

 

 

 

ปัจจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- ลักษณะงาน 

- ความก้าวหน้า 

- ผู้บังคับบัญชา 

- รายได ้
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากดั จังหวัดเพชรบุรีจ านวน 261 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
 1. โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125 อ้างถึงใน ปราโมทย์  บุญ
เลิศ, 2545)  
 สูตร n  =  N/ (1 + Ne2) 

 โดย e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างซึ่งท าให้ค่าการคลาดเคลื่อนเป็น 0.05 
  N = ขนาดของประชากร 
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 แทนค่า n = 750 / (1 + 750 × (0.05)2) 
   = 261 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่นอินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด จังหวัดเพชรบุรีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัย และก าหนดขอบเขตเนื้อหาแบบสอบถาม ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
261 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้  ประสบการณ์การ
ท างานจ านวน 6 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงข้อ
เดียว    
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามบรรยากาศองค์กรแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การ
ให้รางวัล จ านวน 13 ข้อ ดังนี ้
  1. โครงสร้างองค์กร   จ านวน 4 ข้อ 
  2. ความรับผิดชอบ    จ านวน 3 ข้อ 
  3. ความอบอุ่น     จ านวน 3 ข้อ 
  4.  การให้รางวัล   จ านวน 3 ข้อ 
 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยท่ีสุดซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว    
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ลักษณะงาน ความก้าวหน้า  
ผู้บังคับบัญชา รายได้จ านวน 16ข้อดังนี้ 
      1. ลักษณะงาน   จ านวน 4 ข้อ 
      2. ความก้าวหน้า     จ านวน 4 ข้อ 
      3. ผู้บังคับบัญชา   จ านวน 4 ข้อ 
      4. รายได้    จ านวน 4 ข้อ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยท่ีสุดซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว    
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามระดับความความผูกพันองค์กร แบ่งเป็น 3 ส่วน  จ านวน 15 ข้อ ดังนี้ 

1. ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร จ านวน 5 ข้อ 
 2. ความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน   จ านวน 5 ข้อ 
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 3. ความปรารถนาที่จะท างานในองค์กรต่อไป  จ านวน 5 ข้อ 
 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยท่ีสุดซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว    
 

การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เพื่อการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิดของการวิจัย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 2. น าผลจากการศึกษา ในข้อที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมขอบเขต วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  
 5. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 6. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา 
 7. น าผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา มาค านวณค่า IOC 
 8. น าแบบสอบถามเสนอที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมลูที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม มาตรวจความสมบูรณข์อง
แบบสอบถาม มีการจัดระบบข้อมลู การลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป เป็นเครือ่งมือท่ีช่วยในการ
ประมวลค่าสถติิต่าง ๆ ดังนี ้

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistical) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)โดยวิธีการ
ของPearson Correlation และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของ

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
ส่วนที่1 ผลการวิเคราะหล์ักษณะส่วนบุคคล 
ตารางที่1: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 99 37.9 
 หญิง 162 62.1 

รวม 261 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน162 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1ที่เหลือเป็นเพศ
ชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
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ตารางที่ 2: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 30 ป ี       63 24.1 
 30 - 40 ปี 110 42.1 
 41 - 50 ปี  68 26.1 
 51  ปีขึ้นไป 20 7.7 

รวม 261 100.00 
 

จากตารางที ่2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มากที่สุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.1รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปีจ านวน68คนคิดเป็นร้อยละ 26.1 และ น้อยที่สุด อายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 20 คนคิดเป็น
ร้อยละ7.7ตามล าดับ 

 

ตารางที่3: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
 โสด 87 33.3 
 สมรส 151 57.9 
 หม้าย 23 8.8 

รวม 261 100.00 
 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ านวน151คน คิดเป็นร้อยละ57.9
รองลงมา คือสถานภาพโสด จ านวน87คนคิดเป็นร้อยละ33.3และน้อยท่ีสุด สถานภาพหม้ายจ านวน23คนคิดเป็นร้อยละ8.8
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 มัธยมศึกษา(ม.6)     27 10.3 
 อนุปริญญา (ปวส.) 93 35.6 
 ปริญญาตรี     117 44.8 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 24 9.2 

รวม 261 100.00 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 

รองลงมา คือ อนุปริญญาตรี (ปวส.) จ านวน93คนคิดเป็นร้อยละ 35.6 และน้อยที่สุดคือ ผู้จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 รายได้ จ านวน ร้อยละ 
 6,000 บาท   15 5.7 
 7,000 -10,000 บาท 84 32.2 
 10,001 - 15,000 บาท 122 46.7 
 15,001 - 20,000 บาท 40 15.3 

รวม 261 100.00 
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 จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท มากที่สุดจ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ มีรายได้ต่อเดือน 7,000-10,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และน้อยที่สุด
มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 
 

ตารางที่6: สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

 ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 3 ป ี 45 17.2 
 4-6 ปี 80 30.7 
 7-9 ปี 75 28.7 
 มากกว่า 10 ป ี 61 23.4 

รวม 261 100.00 
 

จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 4-6 ปี มากที่สุดจ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.7 รองลงมา คือ ประสบการณ์การท างาน 7-9 ปีจ านวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 28.7 และน้อยที่สุดประสบการณ์
การท างานต่ ากว่า 3 ปีจ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 17.2 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยบรรยากาศองค์กร  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยบรรยากาศองค์กรโดยรวม ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น  การให้
รางวัล ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 7: ผลการวเิคราะห์ปัจจยับรรยากาศองค์กร 
 

 บรรยากาศองค์กร   S.D. ระดับ ล าดับ 
 โครงสร้างองค์กร 3.93 .521 มาก 3 
 ความรับผิดชอบ 3.94 .646 มาก 2 
 ความอบอุ่น 3.95 .606 มาก 1 
 การให้รางวัล 3.86 .574 มาก 4 
 เฉลี่ย 3.92 .465 มาก  

 

จากตารางที7่พบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อบรรยากาศองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  (  = 3.92, S.D. = .465) เมื่อพิจารณารายละเอียด ความอบอุ่น มีความคิดเห็นระดับมากในอันดับแรก (  = 3.95, 
S.D. = .606) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ (  = 3.94, S.D. = .646) 

ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ  การให้รางวัล (  = 3.86, S.D. = .574) แต่ยังมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและจ าแนกตามรายละเอียดได้แก่ ลักษณะงาน 

ความกา้วหน้า ผู้บังคับบัญชา รายได้ ตามรายละเอียด ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   S.D. ระดับ ล าดับ 
 ลักษณะงาน 3.89 .565 มาก 1 
 ความกา้วหน้า 3.82 .538 มาก 2 
 ผู้บังคับบัญชา 3.80 .514 มาก 3 
 รายได ้ 3.61 .402 มาก 4 
 เฉลี่ย 3.78 .404 มาก  

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ 
นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  =3.78, S.D. = .404) เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ลักษณะงาน มีความพึงพอใจระดับมากในอันดับแรก ( =3.89, S.D.= .565) รองลงมา คือ 
ความก้าวหน้า (  = 3.82, S.D. = .538) 

ส่วนระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ รายได้ (  = 3.61, S.D. = .402)แต่ยังมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน 
 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยบรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การให้รางวัล 

ตารางที่ 9:  ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ปัจจัย
บรรยากาศองค์กร 

ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ B β t 

การให้รางวัล  (X4) .309 .441 7.962/** 

โครงสร้างองค์กร (X1) .211 .274 4.951** 

ค่าคงท่ี   1.788 

R   .618 

R2   .382 

S.E.   .166 

F   79.773** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ตัวแปรอิสระปัจจัยบรรยากาศองค์กร 2 ตัวแปร คือ การให้รางวัล (X4) และโครงสร้าง
องค์กร (X1) ร่วมกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
 จากค่าต่างๆ ในตารางที่ 4 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1̂ = .441X4  + .274X1 
 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เท่ากับ .618  สัมประสิทธิ์ในการท านาย คิดเป็นร้อยละ 38.2 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย 
เท่ากับ .166 
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  ลักษณะงาน  ความก้าวหน้า  ผู้บังคับบัญชา  รายได้ 

ตารางที่ 10:ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการ ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ B β t 

รายได ้(X4) .377 .378 7.114** 

ผู้บังคับบัญชา (X3) .189 .242 4.024** 

ลักษณะงาน (X1) .154 .216 3.839** 

ค่าคงท่ี   1.131 

R   .675 

R2   .456 

S.E.   .186 

F   71.882** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่  10 พบว่า ตัวแปรอิสระปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3 ตัวแปร คือ รายได้ (X4) 
ผู้บังคับบัญชา (X3) และลักษณะงาน (X1) ร่วมกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม
เมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
 จากค่าต่าง ๆ ในตารางที่ 5 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

 1̂ = .378X4  + 242X3 + .216X1 
  

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เท่ากับ .675  สัมประสิทธิ์ในการท านาย คิดเป็นร้อยละ 45.6 และความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย 
เท่ากับ .186 

สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยบรรยากาศองค์กรที่วิเคราะห์ 4 ตัวแปร มีเพียง 2 
ตัวแปรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้  คือ  การให้รางวัล และโครงสร้างองค์กร โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ส าหรับปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีวิเคราะห์ 4 ตัวแปร มีเพียง 3 ตัวแปรเท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้  คือ รายได้  ผู้บังคับบัญชา และลักษณะงาน โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .01   
 

ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กร  
ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและจ าแนก ได้แก่ ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม  ความ

ตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน ความปรารถนาที่จะท างานในองค์กรต่อไป ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 11: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม
เมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบรุ ี
 

 ความผูกพันต่อองค์กร   S.D. ระดับ ล าดับ 
 ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 3.84 .471 มาก 1 
 ความตั้งใจและทุม่เทให้กับงาน 3.79 .483 มาก 2 
 ความปรารถนาที่จะท างานในองค์กรต่อไป 3.79 .558 มาก 3 
 เฉลี่ย 3.81 .402 มาก  

 

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81, S.D. = .402) เมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่า ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม มีความผูกพันระดับมากในอันดับแรก ( = 3.84, S.D. = .471) รองลงมา 
คือ ความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน (  = 3.79, S.D. = .483) และความปรารถนาที่จะท างานในองค์กรต่อไป (  = 3.79, 
S.D. = .558) 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนลจ ากัด จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลการวิจัยและประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สเตียร์ (Steers, 1991:79) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่าเป็นการแสดงออก
ของสมาชิกที่มีความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องกับองค์กรสอดคล้องกับการศึกษาของ ลออ มีรักษ์ (2540:68-72) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน ต่อสถาบันของข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 
ความพึงพอใจในด้านความมั่นคง ความก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน และด้านอาคารสถานท่ีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเป็นตัวพยากรณ์ความผูกพันต่อสถาบันของข้าราชการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 45.32 และ
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของลี (Lee,1971:213 อ้างถึงใน อรฉัตร สรญาณธนาวุธ,2545:20)ที่กล่าวว่าความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นผลมาจากความต้องการประสบความส าเร็จ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์กรได้แก่ความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กรความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์กรและความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์โคว้
สุวรรณ (2551: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
ส่งผลต่อความทุ่มเทให้กับการท างาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และยังสอดคล้องกั บงานวิจัยของ สมพร อ้นศรี 
(2541) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาข้าราชการต ารวจในสังกัดสานักงานต ารวจภูธรภาค 7 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดีมีประสบการณ์ที่ดีในงานมีบรรยากาศองค์กรที่ดี
มีความพึงพอใจในการท างานสูงและมีความผูกพันต่อองค์กรสูงส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรคือปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่ความมีอิสระในงานความหลากหลายในงานและความประจักษ์ใน
งานปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานได้แก่ความรู้สึกของกลุ่มต่อองค์กรความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรความคาดหวังที่
ได้รับการตอบสนองจากองค์กรความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพิงได้และความรู้สึกว่าองค์กรมีช่ือเสียงปัจจัยด้านบรรยากาศ
องค์กรได้แก่การติดต่อสื่อสารในองค์กรความอบอุ่นในองค์กรและความขัดแย้งในองค์กรส่วนปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ทางานปรากฏว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาสินี วิเชียร (2543: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) 
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักหอสมุดกลางรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูงและเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่
ละองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่ 3 ความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงและสูงกว่าทุกองค์ประกอบรองลงมาคือ
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องค์ประกอบท่ี 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนอยู่ในระดับสงูเช่นกันส่วนองค์ประกอบท่ี 1 บุคลากรมีการยอมรับแนว
ทางการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) บุคลากรส านักหอสมุดกลางที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรรวมทุก
องค์ประกอบไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบพบว่าไม่แตกต่างกันทั้ง 3 องค์ประกอบ 3) บุคลากร
ส านักหอสมุดกลางท่ีมีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรรวมทุกองค์ประกอบไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละ
องค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบท่ี 1 การยอมรับแนวทางการบริหารงานและองค์ประกอบท่ี 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนไม่แตกต่างกันตามล าดับส่วนองค์ประกอบท่ี 3 ความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมาศรีสว่าง (2544: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อ
องค์กร เพราะความผูกพันองค์กรจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว และการขาดงานโดยความสมั ครใจ จะมี
อัตราต่ ากว่าในกลุ่มของผู้ที่มีความผูกพันองค์กรน้อย กล่าวได้ว่าความผูกพันมีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์กร ดังน้ันแต่ละองค์กรต้องพยายามรักษาพนักงานของตนไว้ โดยมุ่งสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมาก
ที่สุด เพื่อให้การท างานเกิดความต่อเนื่อง และคุ้มค่าการลงทุนด้านการพัฒนามนุษย์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 2 ตัวแปรได้แก่ การให้รางวัล และโครงสร้างองค์กร ร่วมกันส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จังหวัดเพชรบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ส าหรับปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์สามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้  คือ รายได้ ผู้บังคับบัญชา และลักษณะงาน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมในด้านลักษณะ
งาน ความก้าวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผลตอบแทน โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น และการให้รางวัล ซึ่งส่งผล
ต่อความความผูกพันต่อองค์กรดังนั้นผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร แสดงความรักและเอาใจใส่ พร้อมทุ่มเทให้กับ
องค์กร 
 2. ผู้บริหารควรเพิ่มขวัญและก าลังใจ เพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การฝึกอบรม สนับสนุนการศึกษาต่อ
ให้กับบุคลากรได้อย่างเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้พนักงานท าในสิ่งที่ดีท่ีสุด 
 3. ผู้บริหารควรค านึงถึงความเหมาะสมในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น 
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถ และมีเป้าหมายในการท างานได้ 
อย่างชัดเจน โดยให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 4. พนักงานควรตระหนักส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ให้เกิดความรัก ความศรัทธาความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และเช่ือมั่นในเป้าหมายของ
องค์กร  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 
 

The Factors Influencing the Acceptance of Women’s Leadership in Print and Other Media 
Industries 
 

ศิรินทร์พร สุรบูรณ์กุล 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร  และค่านิยมองค์กรในมิติความเป็นหญิงชาย  ที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่ท างานในองค์กรเอกชนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมสื่ อและ
สิ่งพิมพ์  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ  พนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่
มีผู้บริหารที่เป็นสตรีที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป  จ านวน  307  คน   โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสตรีมีบทบาทในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับสูง   ค่านิยมองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นหญิงอยู่ในระดับสูง  แต่มีค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชายอยู่ในระดับปานกลาง  และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง  คือ  ตัวแปรผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร  ตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นหญิง   ตัวแปรผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร  ตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชาย  และตัวแปร
ลักษณะของช่องทางข่าวสาร  และค่าท านายรวมของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม  คือ  0.731 
 

ค ำส ำคญั:การยอมรับภาวะผู้น าสตรี,  การสื่อสาร,  ค่านิยมองค์กร 
 
Abstract 
 This  research  aims  to  study  the  communication  behavior  factors,  the  masculine  and feminine  
organized  values  factors  have  accepted  of  transformational  women’s  leadership  of  subordinate  in 
print and other  media industry.  To  have  group  of  sampling:  The  307  subordinates  in  registered  
companies  in  stock  market  have  women  are  the  highest  executive  in  print  and  other  media  
industry  by  random  sampling.  The  results  of  research:  the  executive  women  have  communication  
behavior  role  with  subordinates  are  high  level,  the  feminine  organized  values  factor  is  high  level  
but  the  masculine  organized  values  factor  is  medium  level.  And  some  variances  have  influenced  
with  accepting  transformational  women’s  leadership,  such  as  the  director  in  sender  role,  the  
feminine  organized  values,  the  director  in  receiver  role,  the  masculine  organized  values  and  
communicate  channel.  Predictive value of the independent   variable on the dependent variable is 0.731. 
 

Keywords: The acceptance of women’s leadership, Communication, Organization value 
 
บทน า 

สภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยมซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่เป็นอุปสรรคต่อสตรีที่จะ มี
บทบาทเป็นผู้น าในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเห็นสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอต้องพึ่งพาอาศัยก าลัง
แรงงานของผู้ชายและเป็นผู้ตามหน้าที่หลักของสตรีคือการท างานภายในครัวเรือน ปรนนิบัติสามีดูแลบุตรธิดา  ตลอดจน
บิดามารดาของฝ่ายตนและฝ่ายสามีเมื่อยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ ในการแบ่งบทบาทและหน้าท่ีในลักษณะนี้ส่วนหน่ึงมาจาก
ความแตกต่างทางกายภาพของผู้ชายและผู้หญงิ  ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยให้แตกต่างไปจากบุรุษ 
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(จีรพร แผ้วกิ่ง, 2542) เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไป สตรีมีโอกาสได้แสวงหาความรู้จากการเรียน มีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
และพัฒนาความรู้ความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งรัฐบาลไทยได้เริ่มตระหนักถึงสถานภาพสตรี  จึงได้มีการออก
กฎหมายมาเพือ่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของสตรี แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่  สตรีก็ยังคงเป็นรองบุรุษในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการเป็นผู้น า แต่อย่างไรก็ตามมีสตรีบางส่วนได้ก้าวเข้าไปสู่โลกของบุรุษด้วยการท างานด้วยอาชีพต่าง ๆ กันในภาค
ราชการ คือ แพทย์ นักกฎหมาย และท างานในระดับบริหาร  เป็นต้น (คณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทของสตรี
, 2523) ส าหรับในส่วนเอกชนนั้นผู้บริหารสตรีส่วนใหญ่ถูกจ ากัดอยู่ในภาคธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมเท่านั้น ได้แก่ ธุรกิจ
เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจการเงิน (นพวรรณ เจริญทรัพย์, 2552) ถึงแม้ว่าสตรีจะ
ได้ก้าวเข้าไปสู่ในโลกการท างานเช่นเดียวกับบุรุษ แต่ทว่าปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคก็ยังคงมีอยู่ เช่น ในวงการศึกษาท่ีสตรี
ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่อาจารย์ที่ท าหน้าที่สอน และในภาคเอกชนสตรียังคงเป็นเพียงแค่พนักงานระดับปฏิบัติการ แต่ใน
ระดับผู้บริหารส่วนมากก็ยังคงเป็นหน้าที่ของบุรุษ อีกทั้งในเรื่องค่าตอบแทนที่สตรียังได้รับน้อยกว่าบุรุษในต าแหน่งงาน
เดียวกันในอัตราส่วนค่าจ้างสตรีต่อบุรุษ  0.92: 1 (กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 
2553) จึงท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาของสตรีที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองในการก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารเป็นเรื่องที่
ยากเพราะสังคมไทยมีแบบแผนความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นแบบแผนที่มีลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่  มีส่วนปลูกฝังค่านิยม 
ก าหนดบทบาท และให้คุณค่าแก่ผู้หญิงและผู้ชายต่างกันน่ันเอง (กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ  ส านักงานส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย, 2548) 

เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีใน
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่ งพิมพ์” เพื่อน าปัจจัยที่ค้นพบได้มาพัฒนาภาวะผู้น าของสตรีไทยให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังสามารถน ามาพัฒนาความสามารถของสตรีในการก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพ โดย
เน้นภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักในการวิจัยเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก 
ๆ ด้าน ผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องทนรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันที รวมทั้งในส่วนของปัจจัยหลักที่ผู้วิจัยได้ท าการ
ทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านคณุลกัษณะประชากร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร และปัจจัยค่านิยมองค์กร
ด้านมิติความเป็นหญิงชาย ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการยอมรับของผู้บริหารในบริบทสังคมไทย อาทิเช่น งานวิจัยของ
จิตราภา ยศวัฒนะ (2541) และวัชรี ค าดี (2544) ที่พบวา่“ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร  
และปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายมีผลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรี” เป็นต้น และเนื่องจากการสื่อสารเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเปลี่ยนแปลงความคิด ความเช่ือและทัศนคติ รวมไปถึง
ค่านิยมของแต่ละบุคคลด้วย และค่านิยมของแต่ละบุคคลยังเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลนั้นจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะส่วนตัวของตนเองเช่นกัน และผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานในบริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสตรีเป็นผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก สื่อและสิ่งพิมพ์มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันของ
สังคมมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของมนุษย์ และยังมีบทบาทอย่างมากกับสังคมเศรษฐกิจ  และ
การเมืองอีกด้วย (ดลฤดี ศักดิ์รักษ์, 2550) จากเหตุผลดังกล่าวเกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์ สามารถแสดงให้เห็นว่า  อุตสาหกรรม
สื่อและสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์จะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องอยู่กับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า   
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศกึษาปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร ด้านพฤติกรรมการสื่อสาร ค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชาย 

และการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร และปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายที่มีอิทธิพลต่อ

การยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจยั 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย 3 ตัวแปรประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

คุณลักษณะประชากร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสือ่สาร และปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญงิชายที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรี อาศัยกรอบแนวคิด
ของ Rogers (1995) ในการสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แนวคิดพฤติกรรมการสื่อสารของ Berlo (1960 อ้างใน ธนวดี 
บุญลือและคณะ, 2537) คา่นิยมอาศัยทฤษฎีทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1984 อ้างในชนงกรณ์ กณฑลบุตร, 2549) เน้น
ศึกษาเฉพาะด้านความแตกต่างในเรื่องมิติความเป็นหญิงชายเท่านั้น  และภาวะผู้น าโดยอาศัยทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
พนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่มีผู้บริหารที่เป็นสตรีที่

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป จ านวน 332 คน โดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญได้รับแบบสอบถาม
กลับมาจ านวน 307 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
อยู่ในรูปแบบสอบถามประกอบด้วย (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้  อายุ
งาน และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสารต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดองค์ประกอบการสื่อสารของ Berlo จ านวน 23 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายขององค์กรโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดของ Hofstede จ านวน 11 ข้อ 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Bass จ านวน  18 ข้อ 

การแปลคะแนนความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ของปัจจัยดา้นพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความ
ความเป็นหญิงชายและปัจจัยภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านมี 
2 ความหมาย ดังนี ้
 4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด/สูงที่สุด 
 3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก/สูง 
 3.49 – 2.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 2.49 – 1.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย/ต่ า 
 1.49 – 1.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด/ต่ าที่สุด 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหา ค่าความถี่และร้อยละ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร 

ปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชาย และปัจจัยการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงโดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็น
หญิงมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงโดยการหาค่าวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) การวิเคราะห์หาค่าทั้งหมดนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในแต่ละปัจจัยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหาในการสรุปผล 
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ผลการวิจัย 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ  พนักงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่มี

ผู้บริหารที่เป็นสตรีที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป จ านวน 332 คน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลมาได้จ านวน 307 
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.6) อายุระหว่าง 21 - 30 ปี  (ร้อยละ 57.2) สถานภาพโสด 
(ร้อยละ 73.5) ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72.7)  มีรายได้ประมาณ  10,001 - 20,000 (ร้อยละ 55.0) มี
ระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันประมาณ 0 - 5 ปี (ร้อยละ 69.1) และมีประสบการณ์จากการท างานในอดีตประมาณ 
0 - 5 ปี (ร้อยละ 43.3) มากที่สุด ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาสตรีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับ บัญชาสตรีด้านที่  1 ใน
ฐานะที่เป็นผู้ส่งสารอยู่ในระดับมากซึ่งผู้บังคับบัญชามีทักษะในการพูด มีทักษะในการเขียน และผู้บังคับบัญชาสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาท่าทางหรือภาษากายและสัญลักษณ์ประกอบการส่งสารให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งคือ3 ลักษณะที่
ผู้บังคับบัญชามีการใช้พฤติกรรมการสื่อสารมากที่สุดในด้านนี้ด้านที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารในเรื่องลักษณะของข้อมูล
ข่าวสารอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาที่ส่ง
ข่าวสารที่เนื้อหามีความถูกต้อง มากกว่าการส่งข่าวสารที่มีความชัดเจน และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านที่ 3 พฤติกรรมการสื่อสารในเรื่องลักษณะของช่องทางข่าวสารอยู่ในระดับมาก ผู้บังคับบัญชาเลือกใช้
ช่องทางการส่งข่าวสารให้เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าการเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร และด้านท่ี 
4 ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร มีพฤติกรรมการสื่อสารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพบเห็นว่าอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับคือ 
ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการอ่าน มีทักษะในการฟัง และมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นอย่างดี ดังตารางที่1 

 

ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านพฤตกิรรมการสื่อสารของผู้บังคับบญัชาสตรี 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับการ
สื่อสาร 

ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร 3.89 0.73 สูง 
1. ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการพดู 
2. ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการเขยีน 
3. ผู้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารดว้ยภาษาท่าทางหรือภาษากายและสัญลักษณ์
ประกอบการส่งสารให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย 
4. ผู้บังคับบัญชามีทัศนคติทีด่ีต่อข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใต้บังคับบญัชา 
5. ผู้บังคับบัญชามีทัศนคติทีด่ีต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผูร้ับสาร 
6. ผู้บังคับบัญชามีความรู้และความเข้าใจใจข้อมูลข่าวสารทีส่่งไปสูผู่ใ้ต้บังคับบัญชา
เป็นอย่างด ี
7. ผู้บังคับบัญชามีทัศนคติทีไ่ม่ดตีอ่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใต้บังคบับัญชา (R) 
8. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.09 
4.05 
4.04 

 
3.90 
3.90 
3.97 

 
3.56 
3.65 

0.96 
0.94 
0.93 

 
0.96 
0.96 
0.92 

 
1.13 
0.96 

สูง 
สูง 
สูง 
 

สูง 
สูง 
สูง 
 

สูง 
สูง 

9.ผู้บังคับบัญชาส่งข่าวสารที่เนื้อหามีปริมาณความเหมาะสมกับผู้ใตบ้ังคับบัญชา
และองค์กร 

3.77 0.90 สูง 

ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร 3.87 0.89 สูง 
10.ผู้บังคับบัญชาส่งข่าวสารที่เนื้อหามีความชัดเจน 
11.ผู้บังคับบัญชาส่งข่าวสารที่เนื้อหามีความถูกต้อง 
12.ผู้บังคับบัญชาส่งข่าวสารที่เนื้อหามีความเขา้ใจง่าย 

3.81 
3.95 
3.85 

0.97 
0.94 
0.97 

สูง 
สูง 
สูง 
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ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านพฤตกิรรมการสื่อสารของผู้บังคับบญัชาสตรี (ต่อ) 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับการ
สื่อสาร 

ลักษณะของช่องทางข่าวสาร 3.76 0.75 สูง 
13.ผู้บังคับบัญชาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับขอ้มูลที่ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
14.ผู้บังคับบัญชาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา
ที่เป็นผู้รับข้อมลู 
15.ผู้บังคับบัญชาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่มีความเหมาะสมกบัข้อมูลข่าวสาร
ที่ส่งไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (R) 

3.84 
 

3.89 
 

3.58 

0.90 
 

0.91 
 

1.18 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 

ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร 3.82 0.77 สูง 
16.ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการฟงั 
17.ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการอา่น 
18.ผู้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารท่าทางประกอบกับการรับสารให้เข้าใจได้ง่าย 
19.ผู้บังคับบัญชามีทัศนคติที่ดตี่อข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับมา 
20.ผู้บังคับบัญชามีทัศนคติที่ดตี่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รบัสาร 
21.ผู้บังคับบัญชามีความรู้และความเข้าในในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นอย่างดี 
22.ผู้บังคับบัญชาไมม่ีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับเป็นอย่างดี (R) 
23.ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการเข้าใจข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับอย่างรวดเร็ว 

3.87 
3.96 
3.80 
3.82 
3.81 
3.87 
3.63 
3.85 

0.98 
0.93 
0.94 
0.93 
0.93 
0.93 
1.25 
0.95 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

โดยภาพรวม 3.83 0.71 มาก 
หมายเหตุ (R) เป็นค าถามนิเสธ ซ่ึงมีการกลับค่าในการแปลความหมาย 
 

ปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
ค่านิยมขององค์กรที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านมิติความเป็นหญิงชายเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่าองค์กรที่ตนสังกัดนั้นมีค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิงอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใน
องค์กรมีลักษณะการท างานการประนีประนอมในการแก้ปัญหา โดยเน้นการเจรจาต่อรอง  อีกทั้งองค์กรนั้นยังให้ความส าคัญ
และการยอมรับผู้บังคับบัญชาสตรีให้มีความเท่าเทียมกับผู้บังคับ บัญชาบุรุษ เช่น  ในเรื่องการแต่งตั้งสตรีเป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นไปด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม แต่กลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นว่าองค์กรที่ตนสังกัดนั้นมีค่านิยมองค์กรที่
มีลักษณะเป็นชายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งลักษณะที่เป็นชายเช่นนี้มาจากกระบวนการท างานที่ ชัดเจนและเคร่งครัดดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมติิความเป็นหญิง/ชาย 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับความ
คิดเห็น 

ค่านิยมองค์กรที่มลีักษณะเป็นชาย 3.46 0.78 ปานกลาง 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานในองค์กรมีการแข่งขันในด้านการท างานสูง 
2. กระบวนการท างานภายในองคก์รมีระบบที่ชัดเจนและเคร่งครัด 
3. ผู้บังคับบัญชาให้รางวัลผู้ใต้บังคบับัญชาเป็นไปอยา่งยุติธรรมโดยพจิารณาผล
ของการปฏิบัติงาน 

3.46 
3.54 
3.51 

0.96 
1.03 
1.12 
 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 

โดยภาพรวม 3.56 0.72 สูง 
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ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมติิความเป็นหญิง/ชาย (ต่อ) 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับความ
คิดเห็น 

4. บรรยากาศในการท างานขององค์กรมีลักษณะที่เข้มงวด  ยดึถือกฎระเบียบเป็น
แนวทางในการปฏิบัต ิ

3.36 
1.02 

 
ปานกลาง 

ค่านิยมองค์กรที่มลีักษณะเป็นหญงิ 3.65 0.76 สูง 

5. ผู้บังคับบัญชามีการแกไ้ขปัญหาในองค์กรแบบประนีประนอม  โดยเน้นการ
เจรจาต่อรอง 
6. ผู้บังคับบัญชาใช้มติของคนส่วนใหญ่หรือมติที่ประชุมในการตัดสินใจ 
7. การแต่งตั้งสตรีหรือบรุุษเป็นผูบ้ังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเสมอภาคและ
ยุติธรรม 
8. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญตอ่คุณภาพชีวิตของผู้ใต้บังคับบญัชา 
9. ผู้บังคับบัญชาใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าเหตผุล 
10. ผู้บังคับบัญชาใหร้างวัลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่ากันทุกคน 
11. ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นสตรีได้รับการยอมรับเฉกเช่นเดยีวกับผู้บังคบับัญชาท่ีเป็น
บุรุษ 

3.80 
 

3.66 
3.85 

 
3.71 
3.17 
3.32 
4.04 

0.99 
 
1.11 
1.10 
 
1.14 
1.23 
1.18 
1.01 

สูง 
 

สูง 
สูง 
 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 

 
ปัจจัยภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
ภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 มีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์อยู่ในระดับมาก โดยมีลักษณะส าคัญคือ ผู้บังคับบัญชามีบุคลิกลักษณะน่าเคารพและนับถือ  ผู้บังคับบัญชามีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างานสูง และผู้บังคับบัญชามีการท างานที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  ด้านที่ 2 ค านึงถึงผู้ตามใน
ลักษณะบุคคลอยู่ในระดับมาก มีลักษณะส าคัญคือ ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านที่ 3 กระตุ้นปัญญา
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก มีลักษณะส าคัญ คือ ผู้บังคับบัญชามีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างานเสมอหรือเป็นประจ า และด้านที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก มีลักษณะส าคัญ คือ 
ผู้บังคับบัญชามีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน ผู้บังคับบัญชามีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความส าคัญในการ
ท างาน และผู้บังคับบัญชาท างานด้วยความรู้สึกท่ีเห็นคุณค่าของงาน หรือเห็นว่างานนั้นมีความท้าทาย ดังตารางที่  3 

 

ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 3.85 0.87 สูง 
1.ผู้บังคับบัญชามีการท างานท่ียึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
2.ผู้บังคับบัญชามีบุคลิกลักษณะนา่เคารพนับถือ 
3.ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่การท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบเสมอตน้เสมอปลาย 
4.ผู้บังคับบัญชามีความคิดที่ชัดเจน  สามารถก าหนดแนวทางและทศิทางที่จะก้าว
ไปได ้
5.ผู้บังคับบัญชามีคณุธรรมจริยธรรมสูง 
6.ผู้บังคับบัญชาไม่มีความนา่เคารพและนับถือ (R) 

3.93 
3.97 
3.75 
3.76 

 
3.79 
3.78 

1.02 
1.02 
1.07 
1.09 

 
1.07 
1.32 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
 

สูง 
สูง 

 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

160                : การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 

 

ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

ข้อความ  ̅ 
 

S.D. 
 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

7. ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานสูง    3.97    1.00          สูง 

ค านึงถึงผูต้ามในระดับบุคคล 3.78 0.96 สูง 

8.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชาในการท างาน 
9.ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและให้เกียรติผู้ใต้บังคับบญัชาทุกคน 
10.ผู้บังคับบัญชารับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสนใจและจริงใจ 

3.81 
3.78 
3.74 

0.97 
1.03 
1.07 

สูง 
สูง 
สูง 

กระตุ้นปญัญาของผู้ใต้บังคับบญัชา 3.75 0.97 สูง 

11.ผู้บังคับบัญชากระตุ้นผู้ใต้บังคบับัญชาให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหา 
12.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมใหผู้้ใต้บงัคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ 
13.ผู้บังคับบัญชามีการกระตุ้นใหผู้้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างานเสมอหรือเป็นประจ า 

3.76 
3.69 
3.80 

1.00 
1.04 
1.03 

สูง 
สูง 
สูง 

สร้างแรงบันดาลใจ 3.86 0.95 สูง 
14.ผู้บังคับบัญชาท างานด้วยความเพลิดเพลิน  ด้วยใจรัก 
15.ผู้บังคับบัญชามีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน 
16.ผู้บังคับบัญชาท างานด้วยความรู้สึกท่ีเห็นคุณค่าของงาน  หรือเห็นว่างานนั้นมี
ความท้าทาย 
17.ผู้บังคับบัญชามีการให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน 
18.ผู้บังคับบัญชามีการกระตุ้นใหผู้้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความส าคัญในการ
ท างาน 

3.88 
3.96 
3.92 
 
3.75 
3.93 

1.02 
0.99 
0.99 
 
1.13 
1.07 

สูง 
สูง 
สูง 
 

สูง 
สูง 

โดยภาพรวม 3.82 0.88 สูง 
หมายเหตุ (R) เป็นค าถามนิเสธ ซ่ึงมีการกลับค่าในการแปลความหมาย  
 

วิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร และปัจจัยค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร  และ
ลกัษณะของช่องทางข่าวสาร ส่วนตัวแปรด้านค่านิยมองค์กรด้านความเป็นหญิงชายที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรี
เชิงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิง  และค่านิยมองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นชายและตัวแปรที่มีอิทธิต่อการยอมรับภาวะน าผู้สตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดคือ  ตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นหญิง รองลงมาคือตัวแปรผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร และค่าท านายรวมของตัวแปรอิสระต่อตัวแปร
ตาม คือ 0.731 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4: ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงกับปจัจัยด้าน 
พฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยคา่นิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญงิชาย 

          ตัวพยากรณ์                          b                                  Beta         t               p 
ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร      0.273       0.084          0.223           3.253           0.001 

ค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิง        0.354       0.063          0.305           5.660           0.000 

ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร      0.186       0.075          0.161           2.496           0.013 

ค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชาย         0.204      0.057           0.176            3.559          0.000 

ลักษณะของช่องทางข่าวสาร                0.163      0.059           0.136           2.770           0.006 

     ที่ปรับแล้ว = 0.731         ค่าคงที่  =  -0.570 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผู้บริหารสตรีมีบทบาทในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง ค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะ

เป็นหญิงอยู่ในระดับสูง และค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชายอยู่ในระดับปานกลาง และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตัวแปรของปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น า
สตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ตัวแปรผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารตัวแปรผู้บังคับ บัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร และ
ตัวแปรลักษณะของช่องทางข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของระวิวรรณประทุมนอก (2545) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ต่อการยอมรับผู้น าหญิงคือ วิธีการสั่งการ งานวิจัยของสุชาดา  ทิพย์เดช (2552) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของชุมชน
ที่มีต่อสตรีในการเป็นผู้น าท้องถิ่น คือด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และสัมพันธ์กับงานวิจัยของอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว 
(2550) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ คือด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น   

ตัวแปรของปัจจัยด้านค่านิยมองค์กรด้านมิติความเป็นหญิงชายที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้ น าสตรีเชิงการ
เปลี่ยนแปลงดังน้ี ตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิง และตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยวรุดา สุคนธ์ตระกูล (2547) พบว่า และปัจจัยที่ส าคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างการยอมรับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สตรีที่เน้นการเปลี่ยนแปลง คือ วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท AIS มีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์การทั้ง
วัฒนธรรมองค์การที่มีความเป็นชาย และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท AIS มีการ
เกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์การที่มีความเป็นชายในระดับสูง เช่น การท างานแบบมุ่งเน้นผลงาน การแข่งขันในการท างานสูง 
และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทขึ้นอยู่กับหลักการและเหตุผลเป็นส าคัญ และกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าบริษัท AIS มี
การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นหญิงในระดับปานกลาง โดยมีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็น
หญิงสูงในลักษณะที่ว่าในการท างาน พนักงานบริษัท AIS จะค านึงถึงความรู้สึกของผู้ร่วมงานเสมอ และบริษัท AIS ให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 

จากการอภิปรายผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
นั้นมีทั้งหมด 5 ตัวแปรได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ส่งสาร ลักษณะของช่องทางข่าวสาร ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้รับสาร 
ค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิง และค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นชาย จากการวิจัยพบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ส่งสาร ลักษณะของช่องทางข่าวสาร และผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้รับสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของการสื่อสารที่ได้สะท้อนภาพของพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคั บบัญชาโดยอาศัยช่องทาง
ข่าวสารเป็นตัวน าส่งสาร โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาต้องส่งและรับสารด้วยความปราศจากอคติต่อกันและกัน 
ซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับทฤษฎีการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ (ธนวดี  บุญลือ, 2537) ที่กล่าวว่า ความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร
เป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร นอกจากความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารแล้ว ความรู้สึกของผู้รับสารที่มีต่อผู้
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ส่งสาร บุคลิกภาพของผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายก็เป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารที่ส่งมา อย่างไรก็ตามมนุษย์
มีแนวโน้มจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาก ถ้าสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความผูกพันอย่างมากกับความรู้สึก ความเช่ือ 
และทัศนคติของผู้นั้น จาก 3 ตัวแปรในเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารที่มีสอดรับกับทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้ง 3 ตัว
แปรยังมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ ตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิง และตัวแปรค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็น
ชาย จากทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ์ในตอนท่ีกล่าว่า มนุษย์มีแนวโน้มจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาก ถ้าสิ่งท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
นั้นมีความผูกพันอย่างมากกับความรู้สึก ความเชื่อ และทัศนคติของผู้นั้น แต่ทว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อการสื่อสารของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิงและชายผสมผสานกันจน
เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความเช่ือ และทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกิดการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีทฤษฎีสื่อสารเชิงปริบททางสังคมสนับสนุนกระบวนการการยอมรับภาวะ
ผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลง (ธนวดี บุญลือ, 2537) ที่เสนอว่ากระบวนการสื่อสารถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้
อิทธพิลของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือทุกสถานการณ์ ทางสังคมจะสร้างแบบแผนหรือบรรยากาศที่มีอิทธิพล
หรือควบคุมกระแสข่าวสารและผลแห่งพฤติกรรมระหว่างบุคคลอธิบายอย่างง่าย  ๆ ได้ว่า ในการสื่อสารของมนุษย์นั้น 
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลอย่างส าคัญที่ท าให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นปัจจัยที่ควบคุมแหล่งสาร การไหลของ
กระแสข่าวสารและผลของข่าวสาร สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นตัวการที่ท าให้การไหลของกระแสข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปได้
ทุกครั้งปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมอื่นๆ ได้แก่ เวลาที่ท าการสื่อสาร บรรยากาศของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่มหรือ
องค์กรต่างๆโครงสร้างของการสื่อสาร โครงสร้างของความสัมพันธ์ ทัศนคติ และบรรทัดฐานขององค์กร ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
เป็นตัวก าหนดหรือสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าสตรีและองค์กร ดังนี ้
1. ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร 

ผู้วิจัยเห็นว่า ในองค์กรที่มีสตรีเป็นผู้บริหารควรจะสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้บังคับบัญชาในเรื่องพฤติกรรม
การสื่อสารเป็นในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสารให้มีมากยิ่งขึ้นต่อไป  เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาควรจะต้องมีวิธีการสัง่การงานถึงพนักงานด้วยการใช้ภาษาที่สัน้ กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ 
และควรปรับปรุงในเรื่องของการไม่สั่งงานซ้ าซ้อน ควรจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่
แบ่งพรรคพวกหรือเลือกปฏิบัติ   

2. ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการเปลี่ยนแปลงอีก 1 ตัวแปร คือ ปัจจัยค่านิยมองค์กร
ด้านมิติความเป็นหญิงชาย ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาควรจะเพิ่มบรรยากาศในการท างานที่มีลักษณะเป็นชายเพิ่มมากขึ้น 
อาทิเช่น ผู้ใต้บังคับบัญชามีการแข่งขันการท างานที่เพิ่มสูงขึ้นโดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ควรยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
อีกทั้งควรลดค่านิยมองค์กรที่มีลักษณะเป็นหญิงในด้านการใช้ความรู้สึกตัดสินใจมากกว่าเหตุผล และเพิ่มในด้านการให้
รางวัลด้วยความเสมอภาคเท่ากันทุกคนโดยดูจากผลงานการปฏิบัติงานร่วมด้วย อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า 
ควรจะลดระบบอาวุโสที่เคร่งครัดเกินไปให้น้อยลง ดูที่ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก และดูแลเรื่องสวัสดิการของ
พนักงานให้ดี สิ่งเหล่านี้เป็นผลสะท้อนถึงปัญหาของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีของพนักงานในองค์กร
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ควรสนับสนุนให้มีเพิ่มมากขึ้นหรือควรให้ลดน้อยลง 

3. ความสามารถของผู้บริหารสตรี ผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ยอมรับภาวะผู้น าสตรีเชิงการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านค านึงถึงผู้ตามในระดับบุคคล ด้านกระตุ้นปัญญาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสร้างแรงบันดาลใจที่ควรสนับสนุนให้มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนในเรื่องเพศของผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชามองความสามารถของผู้บริหารมากกว่าดูเรื่องเพศของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเห็นเพิ่มเติมว่า 
ผู้บังคับบัญชาสตรีจะต้องส่งเสริมหรือสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้มีความเข้มแข็งอดทน เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด มีทักษะในงาน
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ที่รับผิดชอบเป็นอย่างมากและดี ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินใจเรื่องของการท างาน มีเหตุผลเป็นหลัก 
คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารควรจะมี  เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้บริหารจะเป็นหญิงหรือชาย ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็
จะได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาในท่ีสุด 
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ปัจจัยส าคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ในประเทศไทย 
 

Important Factors of Operational Risk Management of Automotive Parts Industry in Thailand 
 

พงษ์พันธุ์  ล้วนเมือง1 และ จุมพฏบริราช2 
1นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2D.B.A. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศ
ไทย”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย  และศึกษาปัจจัยที่ส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  และการศึกษาจากเอกสาร ซึ่ง
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความส าคัญและการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย ด้านความเป็นผู้น า การวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ การน าไปใช้การติดตาม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ และการสื่อสาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้วยการทดสอบสมมติฐานจากค่าสถิติ T-test และพบว่า ปัจจัย
ส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้น า การติดตามและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ด้านการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ มีความส าคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงมากท่ีสุด    
 

ค ำส ำคัญ: การบริการความเสี่ยง,ความเสี่ยงในการด าเนินงาน,การบริหารการด าเนินงาน 
 
Abstract 
 This paper present the analysis of operational risk management (ORM) system practices in 
Thailand automotive parts business. There are two major objectives of this study. The first objective is to 
investigate the use of the operational risk management system in Thailand automotive parts business. 
The second objective is to study the factors that have an important impact on effective operational risk 
management. The paper found that leadership, monitoring and continuous improvement, employee 
involvement and empowerment and communication were important factors on effective risk 
management system in Thailand automotive parts business. 
 

Keywords: Risk management, Operational risk, Operations management 
 
 

บทน า 
บทบาทความส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านมูลค่าการผลิต การส่งออก การจ้างงาน ก่อให้เกิดผล

เช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นอีกหลายประเภท ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อภาค
เศรษฐกิจของประเทศไทยมาก  แต่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประสบปัญหาหลายประการ    จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจ และการเมืองโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ความพยายามผลักดันให้เกิด
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ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี การเกิดขึ้นของประเทศก าลังพัฒนาใหม่ ซึ่ง
รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ของประเทศจีน ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากประเทศ
จีนยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีต้นทุนค่าแรงงานที่ต่ า อีกทั้งยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ส าคัญ นอกจากนี้ แนวโน้มการ
ป้องกันทางการค้า (Protectionism) โดยการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tatiff Barrier: NTBs) ได้เพิ่ม
รูปแบบการกีดกันแบบใหม่ขึ้น เช่น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 1: มูลค่าสินค้าส่งออกของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปี พ.ศ.2549 – 2553 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2553) 
 

การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน ทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญจากภายในองค์กรที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจะได้รับการพิจารณา
และจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลงซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้การบริหารความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีการด าเนินการทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ ยังต้องให้ความส าคัญในการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพมีความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได้น าไปใช้ในทุกระดับขององค์การมี
การรายงานความเสี่ยงท้ังหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและท้ายสุด
มีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) แก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงจะ
สามารถช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อุษณาภัทร
มนตรี, 2547) 

แม้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศได้น าระบบการจัดการด้านต่าง ๆ มาใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ได้แก่ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
เฉพาะประเภทของอุตสาหกรรม: QS 9000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 
14001: 2004) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO18000 แต่ผู้วิจัยก็ยังพบว่าองค์กรในอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศ ยังคงประสบปัญหาในการด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
นี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานพัฒนาทักษะในการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์และพัฒนาความสามารถเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์กรในอนาคตต่อไป 
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ภาพที่ 2:  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์

ในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย   
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study) โดยการศึกษาจากเอกสาร  (Documentary Study) เป็น

การศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์เอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาภาคสนาม (Field  Study) เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการฝ่ายของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ จากโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ในประเทศไทย จ านวน 1,733 ราย (ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ มกราคม 2554) โดยส่งแบบสอบถามไปยังองค์กรธุรกิจที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป จ านวน
ประชากร 466 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเปิดตารางแสดงจ านวนประชากร
และจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Robert V. Krejcie แห่งมหาวิทยาลัย Minisota และ Earyle W. Morgan แห่งมหาวิทยาลัย 
Taxas (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 รายทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 300 ฉบับ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 300 ราย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานของ

ภาคอุตสาหกรรมต่างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม

การบริหารความเสี่ยง 
ด้านด าเนินงาน 

ของธุรกิจอุตสาหกรรม 
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์

ในประเทศไทย 

ปัจจัยส าคญัของ 
การบริหารความเสี่ยง 

ด้านด าเนินงาน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์

ในประเทศไทย 

การวางแผนและความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 

 

ความเป็นผู้น า 

การน าไปใช้ 

การติดตามและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
และการเสริมสร้างพลัง

อ านาจ 

การฝึกอบรมและการ
ประเมินประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 
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เอกสารวารสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพรรณนาถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
ประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ  

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความส าคัญและการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน ด าเนินการทดสอบโดยใช้สถิติ T – test เป็นการทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่าง
ความส าคัญและการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน (Pitinanondha, 2008) ปัจจัยต่างๆประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น า การวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์การน าไปใช้ การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม
และการประเมินประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ และการสื่อสาร ตามแนวคิดการ
บริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk Management  System Framework) (Akpolat and 
Pitinanondha, 2008) 

 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานขององค์กร 
และความส าคัญด้านความเป็นผู้น า 
 

ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) Practice Importance 
ผู้บริหารขององค์กรมีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน    3.84 4.31 
ผู้บริหารก าหนดวตัถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจน 

3.94 4.35 

ผู้บริหารก าหนดและด าเนินงานนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานท่ัวท้ังองค์กร 4.01 4.28 
องค์กรมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณอ์ักษร 3.95 4.25 
ผู้บริหารขององค์กรจัดหาอุปกรณ/์ทรัพยากรเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 

4.03 4.17 

ผู้บริหารมีการประเมิน/ตรวจสอบ/ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านบริหารความ
เสี่ยง 

4.05 4.27 

ผู้บริหารมีความเข้าใจและสนับสนนุกิจกรรมการ บริหารความเสีย่งโดยให้รางวัล/โบนสั 
ส าหรับผู้ที่ด าเนินงานด้านการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร 

4.18 4.17 

Practice= 4.00, Importance = 4.26 

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญัด้านการวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  

ด้านการวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ ์
(Planning and Strategic Alignment) 

Practice Importance 

- การบริหารความเสี่ยงดา้นด าเนินงานเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร 3.90 4.15 

- การบริหารความเสี่ยงดา้นด าเนินงานช่วยให้การท างานในองค์กรของท่านมีความเสีย่ง
ในการผิดพลาดในการท างานลดลง 

3.87 4.21 

- การบริหารความเสี่ยงดา้นด าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในองค์กร 3.97 4.05 

- แผนการการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายการ
ด าเนินงานและเช่ือมโยงกับแผนธรุกิจในองค์กร 

3.98 4.17 

Practice= 3.93, Importance = 4.15 
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ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญั ด้านการน าไปใช้  

ด้านการน าไปใช้  
(Implementation) 

Practice Importance 

- องค์กรมีการบรหิารความเสี่ยงด้านด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 3.87 4.21 

- การบริหารความเสี่ยงดา้นด าเนินงานมีการการน าไปใช้ในการปฏบิัตงิานท่ัวท้ังองค์กร 
และน าไปใช้ในทุกระดับ 

3.94 4.19 

- องค์กรน าแผนงานท่ีก าหนดไว้ไปใช้และปฏิบัติ โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ 3.95 4.20 

- ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความส าคัญและร่วมมือกัน
น าไปใช้ปฏิบัต ิ

4.02 4.11 

- กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งถูกต้องและเป็น
ระบบ 

4.06 4.05 

- องค์กรมีการจดัท าและควบคุมเอกสารเกีย่วกับการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน
ให้มีความทันสมัย 

3.97 4.29 

Practice= 3.97, Importance = 4.18 

ตารางที่ 4:ค่าเฉลีย่ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญั ด้านการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring and Continuous Improvement) 

Practice Importance 

- มีการก าหนดเป้าหมายของประสทิธิภาพการบริหารความเสีย่งด้านการด าเนินงานไว้
อย่างชัดเจน 

3.88 4.25 

- องค์กรก าหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ โดยการตรวจประเมินเพื่อ
วัดผลการปฏิบตัิและหาข้อบกพรอ่ง 

3.83 4.30 

- องค์กรน าผลการตรวจสอบ/ติดตาม ไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ท างาน 

3.96 4.19 

Practice = 3.89, Importance = 4.25 

ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญั ด้านการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพ 

ด้านการฝึกอบรมและการประเมนิประสิทธิภาพ 
(Training and Performance Appraisal) 

Practice Importance 

- องค์กรมีการฝึกอบรม และสร้างจติส านึกของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสีย่งด้านด าเนินงาน 

3.91 4.09 

- พนักงานและผู้บริหารมีทักษะในการด าเนินงานและจดัการการบริหารความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมีระบบ 

3.83 4.05 

- ผลการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินบคุลากร 

4.05 4.16 

Practice = 3.93, Importance = 4.10  
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ตารางท่ี 6: ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญั ด้านการมสี่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 

ด้านการมีส่วนร่วมของพนกังานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(Employee Involvement and Empowerment) 

Practice Importance 

- ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  ด้านด าเนินงานรวมทั้งมีการส่งเสริมให้เข้า
มามีส่วนร่วม 

4.01 4.10 

- องค์กรสร้างบรรยากาศการท างาน ที่จะเอื้ออ านวยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.19 4.36 
- พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจและได้รับการสนับสนุนการแก้ปญัหาด้วยตนเอง 3.94 4.31 
- องค์กรมีการน าข้อเสนอแนะของพนักงานมาพิจารณาอย่างจริงจังโดยเฉพาะที่มคีวามเกีย่วข้อง
ในการด าเนินงาน 

3.85 4.39 

- พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเห็นไดจ้ากสิ่งต่าง ๆ เช่น การท างาน
เป็นทีมของพนักงาน 

4.02 4.36 

Practice = 4.00, Importance = 4.30 
 

ตารางที่ 7: ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการด าเนนิงานขององค์กรและ
ความส าคญั ด้านการสื่อสาร 

ด้านการสื่อสาร  (Communication) Practice Importance 

- องค์กรมีการสื่อสารสองทางระหวา่งพนักงานและผู้บรหิารเกีย่วกับการบริหาร
ความเสีย่งด้านการด าเนินการ  

3.90 4.33 

- องค์กรมีการสื่อสารเพื่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
การด าเนินการในทุกระดับทั่วท้ังองค์กร 

3.95 4.37 

- องค์กรก าหนดความรับผดิชอบการบริหารความเสี่ยงดา้นการด าเนินการ และ
สื่อสารให้ทุกคนทุกระดับในองค์กรทราบ 

4.03 4.33 

- บุคลากรทุกคนในองค์กรมจีิตส านกึของการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3.85 4.27 

Practice = 3.93, Importance = 4.33 
ตารางที่ 8: การเปรียบเทียบความส าคญัและการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงดา้นด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย   

 
ปัจจัยส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงาน
ขององค์กร 

ความส าคัญ
ต่อการบริหาร
ความเสี่ยง 

P-
value 

 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

- ความเป็นผู้น า 4.00 4.26 .000* แตกต่าง 

- การวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  3.93 4.15 .000* แตกต่าง 

- การน าไปใช้ 3.97 4.18 .000* แตกต่าง 

- การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 3.89 4.25 .000* แตกต่าง 

- การฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพ 3.93 4.10 .001* แตกต่าง 

- การมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ 4.00 4.30 .000* แตกต่าง 

- การสื่อสาร 3.93 4.33 .000* แตกต่าง 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยค่าสถิต ิT-test พบว่า มีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ความส าคัญ
และการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย 
ด้านความเป็นผู้น า การวางแผนและความสอดคลอ้งเชิงกลยุทธ์ การน าไปใช้ การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม
และการประเมินประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ และการสื่อสาร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความส าคัญและการปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงานของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย ด้านความเป็นผู้น าการวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ การ
น าไปใช้การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ และการสื่อสาร มีความแตกต่างกันโดยพบว่า ปัจจัยส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (Monitoring 
and Continuous Improvement) ด้านการสื่อสาร (Communication)  และการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ (Employee Involvement and Empowerment)  มีความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงมากท่ีสุด  
ซึ่งสอดคล้องกับ (Pitinanondha, 2008) กล่าวว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบการ
บริหารจัดการเหล่านี้ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ รวมถึงการสื่อสาร 
การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบระบบ โดยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ  3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการระดับสูง (ความเป็นผู้น า) ด้านการ
กระบวนการจัดการ(การวางแผนและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ การน าไปใช้ และการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) และ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (การฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้าง
พลังอ านาจและการสื่อสาร) 

 
 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน  
ที่มา: Akpolat H. andPitinanondha T. (2008) 

Module 2: Process management 
 

Element 2: 
Planning and 

Strategic Alignment 

 
Element 3: 

Implementation 

Element 4: 
Monitoring  

and Continuous 
Improvement 
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Module 3: Human resource management 

Element 5: 
Training and 
Performance 

Appraisal 

Element 6: 
Employee 

Involvement and 
Empowerment 

 
Element 7: 

Communication 

 

Operational Risk 
Management 

Effective Use of 

the ORM 

System 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัย “การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ใน
ประเทศไทย” พบประเด็นที่ส าคัญที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติมเรื่องการสือ่สารได้แก่ การสร้างช่องทางการสื่อสารทั่วท้ังองค์กรอย่างท่ัวถึง โดยจัดให้
มีหน่วยงานท่ีเข้าถึงทุกระดับในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ที่เข้าไปพบปะกับพนักงานในทุกระดับช้ัน น าข้อมูลจากระดับ
บริหารสู่ระดับปฏิบัติการโดยตรง อีกทั้งยังสามารถเป็นการสร้างช่องทางในการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ที่น าความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติการมาสู่ระดับผู้บริหารได้อีกด้วย 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงานมีอ านาจการตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ ของการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เช่น การจัดตั้งกลุ่มท างานจากหลากหลายหน่วยงาน (Cross 
Functional Team) ในการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 

3. ควรมีการติดตามและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การน าผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาส าหรับการปฏิบัติการในอนาคต และการก าหนดเป้าหมาย
ความก้าวหน้า (Progressive Milestone) ในกระบวนการท างาน เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดความก้าวหน้าระบบการบริหารความ
เสี่ยงด้านด าเนินงาน พร้อมท้ังยังสามารถท าการปรับปรุงแก้ไขไปได้พร้อมกัน 
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Good Governance with Corruption in Socio-economic and Political Change in the Age of 
Globalization 
 

ธิดารัตน์ สืบญาติ 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้นจะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยง
ต่อความเสียหาย  พนักงานมีความมั่นใจในองค์กรว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารนั้น เพื่อให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากสังคม  ในปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับ
ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องของความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
หน่วยงานของรัฐก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันของหน่วยงาน
ภาครัฐจะลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่  1)  ความรับผิดชอบตรวจสอบได้  2) 
ความโปร่งใส 3) การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 4) การสร้างการมีส่วนร่วม 5) การสร้างกรอบทาง
กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 6) การตอบสนองที่ทันการณ์ 7) ความเห็นชอบร่วมกัน  8) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และ 9) ความเสมอภาคการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของระบบการจัดการและ
การพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 

ค ำส ำคัญ:ธรรมาภิบาล, สังคมไทย, ยุคโลกาภิวัตน์, คอร์รัปชัน 
 
Abstract  
 The administration in a form of Good Governance is based on the continuously growth, the 
stability, no bankruptcy and no risk disaster in an organization. The staffs feel confident and secure in 
long term working with the company. The purposes of using Good Governance in organization are to 
create the reliability and be accepted from the society. In present time, the government’s 
administration is getting attention concerning with transparency working and administrating. So, using 
Good Governance in organization is to encourage the people feel confident and believe that the 
problems related to the Corruption will decrease. It is necessary for office’s organization and 
administration such as 1) Responsibility 2) Transparency 3) Conquering in corruption 4) Participation 5) 
Law and fairness 6) Responsiveness 7) Consent 8) Efficiency and effectiveness 9)Equality. Good 
governance in organization is to improve effectiveness in work and develop system to responsiveness of 
people. 
 

Keywords: Good governance, Society in Thai, the age of globalization, Corruption 
 

บทน า 
ในปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลได้รับความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นใน

สังคมปัจจุบันเกิดปัญหาการปฏิบัติงานในภาครัฐที่ขาดหลักธรรรมาภิบาลในการท างานส่งผลให้การด าเนินงานปัจจุบันเกิด
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันเพิ่มมากขึ้นในองค์กรภาครัฐท าให้องค์กรไม่สามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  (ดิเรก 
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ปัทมสิริวัฒน์, 2553: 25-26) จะเห็นว่าคนไทยตื่นตัวกับกระแสโลกาภิวัตน์ตามชาติตะวันตกอย่างมากกับค าว่า Good 
Governance ต่อการปรับตัวกับกระแสการแข่งขันจากท่ัวโลก เริ่มมีการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม เนื่องจากภาครัฐต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกในฐานะเป็นศูนย์ระบบรัฐสวัสดิการให้กับประชาชน ในช่วงปี พ.ศ. 
2540 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าและขยายไปถึงประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ท าให้ผู้น าในหลาย ๆ 
ประเทศให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลีกวนยู หรือมหาเธร์ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่ผู้น ากึ่งเผด็จการ
สามารถกอบโกยความร่ ารวยกับตนเองรวมทั้งการมีระบบอุปถัมภ์ในการท างานน าไปสู่ปัญหาการคอรัปช่ันทั้งสิ้น (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2542: 38-40) 

ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้นประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งในเชิงนโยบาย ปัญหาทุจริต
คอรัปช่ันซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศเป็นอย่างมาก เช่น การถดถอยหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งใน
สังคมที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ท าให้หลายองค์กรเริ่มมีการปรับตัวในการพัฒนาองค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างคุณธรรม 
(Morality) จริยธรรม (Ethics) และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพิ่มมากขึ้นเพื่อการ
บริหารงานที่ประสบความส าเร็จและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ฉบับปัจจุบันส่งเสริมให้องค์กรน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักธรร
มาภิบาลประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใสในการท างาน 4) หลักการมีส่วนร่วมเน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 5) หลักส านึกรับผิดชอบ  6) หลักของความคุ้มค่า 
 

วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐโดยน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ 
2. เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการท างานขององค์กรภาครัฐ 
3. เพื่อศึกษาถึงการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรภาครัฐ 
 

ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
มหาธีร์โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamed) (1998: 441) กล่าวว่าหลักธรรมาภิบาล การใช้อ านาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจเพื่อบริหารบ้านเมือง กลไก กระบวนการ ความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนกัน หรือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการกิจกรรม
ต่าง ๆ 

ประเวศ วะสี (2541:4) กล่าวว่า ธรรมรัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มีความถูกต้อง เป็น
ธรรมโดยรัฐและธุรกิจต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และภาคสังคมเข้มแข็ง  

ธีรยุทธบุญมี (2541:17) กล่าวว่า ธรรมรัฐคือ กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ในการท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สรุปผู้เขียนมีความเข้าใจว่า หลักธรรมาภิบาล คือแนวทางในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน มีความโปร่งใสในการท างาน 
และสามารถตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 
 

ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลกับการคอรัปชั่น 
ในยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) การบริหารจัดการในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการให้ความส าคัญกับ

คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาลมากขึ้น เนื่องจากการบริหารและการจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนประสบกับ
ภาวะวิกฤติอันเกิดจากการรับสินบน (Bribe) การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) การทุจริต
คอรัปช่ัน (Corruption) ที่แพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง รวมไปถึงความไม่มีสามัญส านึก ความไม่
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รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม โดยค านึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก อันเป็นการบริหารจัดการที่ขาด
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง  

เมื่อปี พ.ศ. 2540 นั้นประเทศไทยเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้สถาบันทางการเงินต้องปิดตัวลงจ านวน 
56 แห่ง ส่งผลให้พนักงานถูกปลดออกจากการท างาน (Lay off) ประชาชนไม่มีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอย จนเกิดปัญหา
การว่างงาน อาชญากรรม และปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย อันเนื่องมาจากการบริหารงานของภาครัฐข าดการ
วางแผนในการท างาน ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและในการเตรียมรับมือการโจมตีค่าเงินบาทของ จอร์จโซรอส 
ประกอบกับนโยบายการคลังส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศทั้งหลายถือเงินสกุลดอลลาร์ (Dollar) เนื่องจากเห็นว่ามีความ
มั่นคงมากกว่าส่งผลให้นักธุรกิจของไทยกู้เงินต่างชาติสกุลเงินดอลลาร์เพื่อขยายกิจการของตนเอง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การ
โจมตีค่าเงินบาทของ จอร์จ โซรอส ส่งผลให้ธุรกิจหลาย ๆ แห่งถูกปิดตัวลง อันเนื่องมาจากสาเหตุการทุจริตคอรัปช่ันของ
นักการเมืองทั้งหลายที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ   จึงน าพาให้ประเทศได้รับผล
เสียหายจากภาวะเศรษฐกิจ  หลังจากนั้นรัฐบาลสมัยนายชวน  หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน
ต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเนื่องจากประชาชนเกิดปัญหาการ
ว่างงาน ดังนั้นรัฐบาลต้องด าเนินนโยบายการคลังโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวคิดของส านักเคนส์ (Keynes) ซึ่งเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์ ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจตกต่ า รัฐบาลต้องเข้าไปด าเนินนโยบายโดยการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นมา (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548: 180) ดังนั้นรัฐบาลจึงกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund- IMF) เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน  เมื่อเกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอย และ
น าเงินมาเสียภาษีให้รัฐบาลเพื่อรัฐบาลน าเงินไปบริหารส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้ แต่โครงการที่รัฐบาลได้จัดท านั้นเกิด
ปัญหาที่ตามมาคือ การทุจริตของนักการเมือง และกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

ในระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลส่วนกลาง การใช้อ านาจหน้าที่ของข้าราชการ นักการเมือง ในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงอ านาจการตัดสินใจต้องรอนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า การรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
(Centralization) สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณในโครงการต่าง ๆ 
สามารถกระท าการทุจริตคอรัปช่ันได้ง่ายขึ้น หรืออาจจะเป็นทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of 
interest) ซึ่งพบในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนักการเมืองถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
พวกพ้องของตนเอง เช่น กรณีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การขายหุ้นบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ันส์ 
จ ากัด (ชินคอร์ป) ให้กับบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิงส์ (Temasek Holdings)  จ านวน 1,487,740 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 49.25 บาท 
รวม 73,271,200,910 บาท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551) ซึ่งมีการหลีกเลี่ยงภาษี ไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทย 
กฎหมายของประเทศไทยถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นการเลี่ยงภาษีเท่านั้น โดยออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
ของตนเอง ถือว่าเป็นทุจริตเชิงนโยบาย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
รัฐบาลสูญเสียเงินภาษีที่ต้องเก็บภาษีได้จากการขายหุ้น และเงินภาษีในส่วนนี้รัฐบาลสามารถน าเงินไปบริหารประเทศ หรือ
การจัดบริการสาธารณะ (Public goods or services) รัฐสวัสดิการให้กับประชาชน (Social welfare) ได้แก่ สาธารณสุข 
การศึกษา ความปลอดภัยของประชาชน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การด าเนินชีวิต  ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศได้มีการรณรงค์หรือการออกนโยบายการไม่ทุจริตคอรัปช่ัน เช่นประเทศเกาหลีใต้ 
ประธานาธิบดีมีการรณรงค์ไม่ให้มีการทุจริตคอรัปช่ันในการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้มีการปฏิรูปทาง
การเมืองไปพร้อมกับประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2540 แต่ประเทศเกาหลีใต้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชียในเรื่องการไม่
ทุจริตคอรัปช่ันและนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมาก รวมทั้งภาคประชาชนให้ความส าคัญกับการเมือง มี
หน่วยงานต่าง ๆ คอยตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐบาล มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล อย่างในประเทศสิงคโปร์ในยุคก่อนลี กวน ยิว (Lee Kuan Yew) เป็นประเทศที่ปัญหา
การคอรัปช่ันของนักการเมืองและข้าราชการ แต่หลังจากการบริหารงานของ ลี กวน ยิว เป็นผู้น าที่มีจิตส า นึกในการ
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บริหารงาน การรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ และมีการแยกตัวมาจากประเทศ
มาเลเซียจึงมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นต้องสร้างระบบการท างานของนักการเมือง ข้าราชการให้มีจิตส านึกใน
การท างาน นั่นคือ การพัฒนาการศึกษาและการปรับเงินเดือนของนักการเมือง ข้าราชการให้มีรายได้เทียบเคียงกับธุรกิจ
เอกชน รวมทั้งปฏิรูประบบราชการ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง และมีบทลงโทษอย่างจริงจังในการคอรัปช่ันของ
นักการเมืองและข้าราชการ (วิทยากร เชียงกูล, 2549: 1) ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยเนื่องมาจากประเทศไทยยังคงมีระบบ
อุปถัมภ์ (Patronage system) ในการท างาน มีการใช้พวกพ้องในการด าเนินงาน มีการรับสินบน ท าให้ประชาชนคนไทย
ขาดระเบีบบ วินัยในการด าเนินงาน จึงเกิดปัญหาการทุจริต คอรัปช่ันตามมา ดังสมการตามที่ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2555: 5) 
ได้กล่าวไว้ว่า  

C = M+ D – A – T 

 

 

 
 
 

นอกจากนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลส ารวจการจัดอันดับ
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์การคอรัปช่ันประจ าปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม10 อยู่อันดับที่ 80 ของ
โลกจากท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลกและปี 2552 นั้นประเทศไทยได้  3.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม  10 อยู่อันดับที่ 84 ของ
โลกจากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 จาก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเท่ากับประเทศเอลซาวาดอร์ 
กัวเตมาลา อินเดีย ปานามาและในปี พ.ศ.2555 ประเทศไทย จัดอันดับ การคอรัปช่ันทั้งหมด 176 ประเทศ ประเทศไทยอยู่
อันดับที่ 88 ร่วมกับ กรีซ โคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ โมร็อกโก และ เปรู โดยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 37 คะแนนจาก 100 
คะแนน (ไทยโพสต์, 2555) 

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีช้ี วัด
ภาพลักษณ์คอรัปช่ันประจ าปี พ.ศ.2554 พบว่าประเทศไทยได้ 3.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่อันดับที่ 80 จาก
การจัดอันดับทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลกและอยู่อันดับที่ 10 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  โดยในปีนี้ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับ ประเทศโคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ กรีซ โมรอคโค และเปรู (มติชนออนไลน์, 2555) 

ผลขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาการคอรัปช่ันมากและอยู่ใน
ระดับสูงนั้นจะท าให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นในการร่วมมือร่วมใจเพื่อลดปัญหาของการทุจริตใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองในทางมิชอบ 

กระบวนการที่น าไปสู่การทุจริตได้แก่ การมีอ านาจและการใช้อ านาจในทางที่ผิดในการบริหารงานน าไปสู่
กระบวนการทุจริตคอรัปช่ัน 

 
 
 
 
 
 
 

C = Corruption คอรัปช่ัน 

M = Monopoly การผูกขาด 

D = Discretion ดุลพินิจ 

A = Accountability รับผิดชอบ 

T = Transparency โปร่งใส 
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ภาพที่ 1: แผนภาพกระบวนการเกิดคอร์รัปช่ัน 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ถวิลวดี บรุกีลุและคณะ.(2549:61 
 

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีอ านาจมากและใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการใช้ดุลพินิจอนุมัติสั่งการให้
สัมปทานในกิจการของตนส่งผลให้มีการทุจริตคอรัปช่ันจ านวนมาก และท าให้ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณในการน ามา
บริหารประเทศไปโดยเปล่าประโยชน์   

ในปี พ.ศ. 2555 นั้น ประเทศไทยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันโดยนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาล
จัดท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ และสามารถตรวจสอบการท างานได้ทุก
ขั้นตอน เช่น การจัดท าวารสารเผยแพร่ หรือการลงเว็บไซด์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย
เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยเน้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือ การกระจายโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และบริหารการเมืองด้วยตัวเองได้แก่  โอกาสในการตัดสินใจในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชนได้แก่ การท าสนทนากลุ่ม (Focus group)  
เสวนา และการท าประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมคิดและตัดสินใจร่วมกัน และองค์การทุกภาคส่วนต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (Social Responsibility)   

 
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน ์

ในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนั้น โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประเทศให้
ความส าคัญกับการสร้างค่านิยมและกระบวนการประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัวในด้านการ
ท างานที่น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรที่เกิดขึ้น อีกทั้งประเทศไทยมักประสบปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายกับประเทศ ผู้น าของประเทศต้องสามารถจัดการ
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งปัญหาของความขัดแย้งเกิดมาจากปัญหาของผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมา ได้แก่ การวิเคราะห์ความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้ง ปรองดองเพื่อน าไปสู่ความสันติสุข 
เช่น กรณีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชนกับภาครัฐ เกิดมาจากปัญหาความไม่
เข้าใจกัน ขาดการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนมีความต้องการสิ่งใดจากภาครัฐ เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาที่เกิดเหล่านี้เป็นการท าลายความน่าเช่ือถือของประเทศ ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจท าให้ต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยในด้านการลงทุน และเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งผลต่อ
การท่องเที่ยว โดยท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย และเดินทางเข้าประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ

การมีอ านาจในการ

บริหาร 

กระบวนการสู่การ

ทุจริต  

 

การใช้ดุลพินิจในทางที่ผิด 

อนุมัติสั่งการ 

การทุจริตคอรัปชั่น  
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ของประเทศขาดความมีเสถียรภาพ ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ รัฐต้องหาทางออกและหาทางแก้ไขปัญหาให้เร็วท่ีสุด โดยการ
รับฟังความคิดเห็นของชาวมุสลิมหรือคนในท้องถิ่นเหล่านั้นเพื่อหาแนวทางในการสร้างสันติสุข ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของรัฐและประชาชนร่วมกัน จากพระราชด ารัสของในหลวงเมื่อปีพ.ศ.2494  

“เพราะประชาชนขาดความสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวกคอยเอารัดเอาเปรียบ
ประหัตประหารกัน” 

จากพระราชด ารัสของในหลวง พบว่า ประเทศไทยเกิดความขัดแย้ง ไม่สามัคคีกัน เป็นบ่อเกิดของความเสียหาย 
และล่มสลายของประเทศ ดังนั้น เราต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชน มีการประสานร่วมมือกันทุก
หน่วยงาน มีการสร้างกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายของเช้ือชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นต้องสร้างและจัดการกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสังคมให้ได้เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนเสื้อเหลืองแล้ว ยังมีความขัดแย้งทาง
การเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับที่ 3 ในเอเชียในด้านความขัดแย้ง (เอกชัย ศรีวิลาศ, 2555) 
และยังติดอันดับการทุจริตคอรัปช่ันในระดับโลกอีกด้วย ดังนั้นในสมัยรัฐบาล พ .ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้วางระบบมาตรฐานในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในภาครัฐ เพื่อเน้นการตรวจสอบ
การท างาน เน้นผลงานท่ีได้ต้องชัดเจนมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

หากในองค์การมีอ านาจผูกขาดจากบุคคลคนเดียวเป็นจ านวนมาก และขาดการตรวจสอบ ความโปร่งใสในการ
ท างานย่อมส่งผลให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน ดังนั้นหลาย ๆ หน่วยงาน หรือองค์กรมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการน าหลัก
ธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที2่: หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ที่มา:ดัดแปลงมาจากถวิลวดี บุรีกลุและคณะ.(2549:55 
 

จากแผนภาพท่ี 2 องค์กรควรมีการสร้างวิชาชีพของแต่ละสาขาโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ตรวจสอบการท างานได้ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใสในการ
ท างาน เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาอย่างรุนแรงส าหรับประเทศไทย 
 

พฤติกรรมการทุจรติ 

คอรัปช่ัน 

 

หลักทศพิธราชธรรม 
สร้างจรรยาบรรณใน

การท างาน 

การบริหารงานโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล 

 หลักนิติธรรม 

 หลักคุณธรรม 

 มีส่วนร่วม 

 รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบได ้

 คุ้มค่า 

 โปร่งใสในการ
ท างาน 

 

 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพปราศจาก 

การคอรัปชั่น 
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ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการคอรัปชั่น 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการคอรัปช่ันนั้นมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางด้านบุคคล ได้แก่ การรับสินบนของ

ข้าราชการ สาเหตุทางเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอย สาเหตุ
ทางด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของคนไทยยกย่องคนรวย เห็นแก่วัตถุนิยมสาเหตุทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การได้รับการสั่ง
สอนจากหน่วยงานให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ สาเหตุต่อมาคือ สาเหตุทางการเมือง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง สาเหตุที่ส าคัญคือ สาเหตุด้านระบบราชการ
ได้แก่ ระบบการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใช้อ านาจในการตัดสินที่ผิด ใช้ดุลพินิจ
จากการมีอ านาจในมือ สาเหตุในด้านกฎหมาย คือ กฎหมายของประเทศไทยมีช่องโหว่ให้นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์
จากอ านาจได้ และสาเหตุที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การตรวจสอบจากภาคประชาชน ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
 

แนวทางในการแก้ไขในการคอรัปชั่น 
แนวทางแก้ไขในการคอรัปช่ันคือ การบริหารงานโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรยุทธ

บุญมี (2541: 30) กล่าวว่า Good Governance คือธรรมรัฐ หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงปรัชญาของประเทศ โดยมอง
ว่าคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ เป็นหุ้นส่วนกันที่จะบริหารจัดการประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของธรรมรัฐ มีความ
เคารพเอกลักษณ์ของประเทศ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ชาติ ศาสนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาโดย
การผสมผสานประชาธิปไตยแบบตัวแทนเข้ากับการมีปรัชญาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท าให้รัฐเล็กลง สังคมใหญ่ขึ้น มีอ านาจ
มากขึ้น สังคมเข้มแข็ง และเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของการปกครองประเทศ คือเน้นการกระจาย
อ านาจ เน้นการกระจายศูนย์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การบริหารงานโดยน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในองค์การจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมากในการ
น าพาองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จในการท างาน ดังนั้นในภาครัฐและภาคเอกชนต้องสร้างผู้น าที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบสังคม (Social Responsibility) โดยเน้นส่วนรวม
เป็นส าคัญ  

ธรรมาภิบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันก าลังได้รับ
ความสนใจจากคนทั่วโลก  แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ท าให้ทุกประเทศต้องตื่นตัวใน
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาลมากขึ้น ในเรื่องของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นโครงสร้างและ
กระบวนการภายในกิจการที่ต้องจัดให้มีขึ้นส าหรับก าหนดทิศทางและดูแลผลการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ
กิจการและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยต้องรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social 
Responsibility) ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าจากนิยาม“ธรรมาภิบาล” ซึ่ง ธีรยุทธ บุญมี ได้กล่าวไปนั้น พบว่าการด าเนินของ
ภาครัฐ ต้องเน้นการท างานที่ยึดหลักของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเน้นในเรื่องการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ซึ่งในความเป็นเป็นจริงแล้วรัฐบาลกระจายอ านาจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปนั้น แต่การ
บริหารงานโดยส่วนใหญ่ยังคงเน้นการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) ไว้ท่ีส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่  

การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการในการปฏิรูประบบบริหารราชการ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการพัฒนาโครงสร้างสถาบัน การสร้างขีดความสามารถ การกระจายอ านาจและหน้าที่จากส่วนกลาง  ความสัมพันธ์
ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ การประสานงาน และบทบาทในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของผู้น ารัฐบาล สิ่งเหล่านี้จะท า
ให้องค์กรของรัฐมีคุณภาพ องค์กรทุกองค์กรต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อท าให้การบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัว รองรับความคิดใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อองค์กรมีส่วนร่วมในการท างาน และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลที่ตามมาคือ องค์กรมีการวางแผนในการท างาน มีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นในการคิดและตัดสินใจในการท าโครงการ รวมทั้งสามารถจัดสรรโครงการให้กับ
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ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม นอกจากการสร้างธรรมาภิบาลท าให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถบริหารงาน
ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งในแถบเอเชียเองก็ตามได้รุกหน้าไปสู่โลกในยุคบูรพาภิวัตน์ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554: 11) เป็น
การเปิดประตูทางการค้า ธุรกิจในด้านต่างๆ มีเขตเสรีการค้า การเข้าสู่ความเป็นอาเซียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเนื่องการบริหารงานที่ล้ าหน้าโลกตะวันตก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา 
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกา โดยในอดีตโลกตะวันตกได้มีอิทธิพลอย่างมาก มี
การล่าอาณานิคมประเทศในแถบเอเชียเป็นเมืองขึ้นเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่มีค่ามหาศาล แต่ในปัจจุบันนั้นประเทศฝั่ง
ตะวันออก ได้แก ่จีน ญี่ปุ่น อินดีย เกาหลีใต้ และตะวันออกกลาง รวมทั้งอิหร่าน ตุรกีและอาเซียน เข้ามามีบทบาทเพิ่มมาก
ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศจีน มีอิทธิพลอย่างมากถึงแม้จะมีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 
(Communist) แต่ประธานาธิบดีของประเทศจีน มีการบริหารงานที่ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันอย่างสิ้นเชิง มีการ
บริหารงานที่รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประเทศจีนถือว่าผู้น าเขาให้ความส าคัญกับ
ประชาชน และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง จากพื้นฐานที่ได้
กล่าวมานั้นธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมือง เนื่องจากผู้น าของ
ประเทศมีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น ผู้น าของเกาหลีใต้ มีนโยบาย ในการรณรงค์การไม่
ทุจริตคอรัปช่ัน  

ดังนั้นจากระบบชนช้ันผู้น ามีอ านาจในการปกครองและบริหารประเทศ ภายใต้นโยบายที่ตนเองก าหนดและกระท า
เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหานี้ส่งผลให้เกิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New 
Public Management) มีการกล่าวถึงการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เช่นกันว่าต้องการการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อการท างาน ดังท่ีประเวศ วะสี (2546:18) กล่าวว่า การปฏิรูปสังคมเป็นเรื่องยาก ไม่มีใครสามารถท าเพียงคนเดียวได้ ต้อง
อาศัยกระบวนการประชาสังคม จากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที3่: ปฏิรูปสังคมในการบริหารงาน  (ประเวศ  วะสี : 2546) 
 

จากแผนภาพท่ี 3 การปฏิรูปสังคมในการบริหารงานเน้นการปลูกจิตส านึกข้ึนมาใหม่ในการบริหารงานมีการปฏิรูป
การศึกษา ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม ปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิรูประบบการท างานของ
ภาครัฐ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

สร้างคณุค่าจิตส านึกใหม ่

ปฏิรูปการศึกษา 

ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม 

ปฏิรูปกฎหมาย 

ปฏิรูประบบรัฐ 

สร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประชาสังคม 
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ในปี พ.ศ. 2540 นั้นประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการขึ้นมาใหม่ โดยเน้นการประเมินผลงาน การมี
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ในการท างานร่วมกัน ดังนั้น การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ต้องเป็นการร่วมกันคิดของ
พนักงานในองค์กร แต่ในหลาย ๆ องค์กรนั้น วิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บริหารเป็นคนคิดคนเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งส่งผลเสียต่อการท างานร่วมกันเนื่องจากภาครัฐต้องจัดสรรโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรร
มาภิบาลเข้ามาบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นวิธีการบริหารงานแบบการจัดทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับองค์กร เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับองค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันที่เน้นในเรื่องของการสร้างหลัก
ธรรมาภิบาล ในการท างาน (ถวิลวดี  บุรีกุลและคณะ, 2549: 65) ได้แก่  

1. หลักนิติธรรม คือ การใช้หลักในด้านของการกระจายอ านาจ ให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน หลักของ
ความชอบด้วยกฎหมาย 

2. หลักคุณธรรม มีการสร้างจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพขึ้นมา เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคน 
ปราศจากการทุจริต การท าผิดวินัย ความเป็นกลางของผู้บริหาร ปลอดจากการท าผิดของผู้บริหาร 

3.หลักความโปร่งใสในการท างาน  
4. หลักการมีส่วนร่วมเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดสรรผลประโยชน์ 

และการติดตามผล 
5. หลักส านึกรับผิดชอบ 
6. หลักของความคุ้มค่า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4: กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกลุและคณะ, 2549:67) 
 

 จากแผนภาพท่ี  4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการขับเคลื่อนกระบวนการ
ท างานของภาครฐั เนื่องจากประชาชนควรได้รับการร่วมวางแผนการท างาน ปฏิบัติงาน การจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
ภาครัฐ และการติดตามประเมินผลการท างาน 

โดยมีเป้าหมายของการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในองค์กรและการที่องค์กรมีเป้าหมายใน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร โดยเน้นที่ โปร่งใส (Transparency) มี
ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) มีกฎหมาย (Rule of Law) จริยธรรม (Ethics) 
การปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลิศ (Best practice)  และวัฒนธรรมในองค์กร (Culture) ในการขับเคลื่อนไปในทิศทาง 

กระบวนการมีส่วนร่วม 

มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 

มีส่วนร่วมในการ
ติดตามผล 

มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์ 
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เดียวกันและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 

บทบาทในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของผู้น ารัฐบาล 
 ในการปฏิรูประบบบริหารราชการ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงสร้างสถาบัน การ
สร้างขีดความสามารถ การกระจายอ านาจหน้าที่ให้ส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้น าของรัฐมีบทบาทส าคัญตามที่ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(2545:38) กล่าวไว้ดังต่อไปนี้  

1. การจัดตั้งกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
2. การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
3. กระบวนการท างานท่ีเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. มีกฎ กติกา มารยาทในการประพฤติปฏิบัติของภาครัฐ 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนดังแผนภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5:การให้ประชาชนมีส่วนรว่ม (ปราณี พันธุมสินชัยและคณะ, 2536:410    
 

จากแผนภาพท่ี 5 รัฐบาลควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสินใจในการจัดท าโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาล และมีการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น รวมทั้งกระบวนการโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดกระบวนทัศน์
ในการมองถึงบทบาทของภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่ง ประเทศไทยควรมีการบริหาร
จัดการโดยการน าหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญต่อผู้ร่วมงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นการให้บริการแต่ผู้รับบรกิารหรือประชาชน การด าเนินงานต่างๆ ควรต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล มีความโปร่งใส รักษา
ระบบการด าเนินงานโดยเน้นผลลพัธ์ (Outcomes) เป็นหลักในการด าเนินงานในการด าเนินการจัดการองค์กรให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สะสมความรู้และสามารถแบ่งปันการ
เรียนรู้โดยมีการจัดการบริหารความรู้ภายในองค์กร รวมทั้งกระตุ้นให้คนมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นต่อมา มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารงานเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เช่นน ารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มา
ใช้ในการบริหาร มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ต่างๆ มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์กรไปสู่อนาคต โดยมีการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้ด้วยหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยผู้น า
เป็นผู้ที่มีความกล้าในการตัดสินใจ และมีความเป็นธรรมในการบริหารงานและที่ส าคัญต้องมีการพิจารณาผลได้ผลเสียของ
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า ความประหยัด การจัดท าแผนงานต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือในการด าเนินการ
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอย่างดีที่สุดดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์กรภาครัฐจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน และที่ส าคัญลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรภาครัฐได้เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐโดยภาคประชาชน 
 

 อ านาจของ

ประชาชน 

มาก 

น้อย 

การมีส่วน

ร่วม 

อ านาจของ

รัฐบาล 

น้อย 

มาก 

การมีส่วนร่วม 

ประชาชนใช้อ านาจ 

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ประชาชนท่ีปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

ประชาชนรับทราบ 

รัฐบาลใช้อ านาจ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 
2. การสร้างระบบส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยการปลูกฝังอบรมและสร้างวัฒนธรรมเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ท างาน 
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