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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ความสมัพนัธข์องลกัษณะสว่นบุคคล และสมรรถนะในการบรหิาร
จดัการ กบัประสทิธผิลในการท างาน ของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 ผลการวจิยัพบว่า การทดสอบสมมตฐิานในปจัจยัลกัษณะสว่นบคุคล ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า 
อายุ ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26 – 33 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและสว่นใหญ่มี
สถานภาพโสด จากสมตฐิานทีม่นียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 พบว่า ประสทิธผิลในการท างานมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนักบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการดา้นความเป็นผูน้ า, การวางแผนงานและการจดัการ, การสอนงานและการ
พฒันางาน และการพฒันาพนกังาน 
 
ค าส าคญั: สมรรถนะ การบรหิาร หวัหน้างาน ประสทิธผิล พนกังาน 

 
Abstract 

 
 This research aims to study the influence of Relationships between personal characteristic, 
Professional Competency and Effectiveness. The total sample of 400 employees from companies in 
Bangkok. The tool used for data collection was the questionnaire. Statistics used for data analysis were 
percentage, means and standard deviation, T-test, one-way analysis of variance and multiple regression 
analysis at the statistical significance level of 0.05 
 Results of the hypotheses testing of personal characteristics at the statistical significance level of 
0.05 with different age of the employee in Bangkok metropolitan. Most of the respondents are female at age 
between 26 – 33 years old, education level; Bachelor’s degree or equivalent, marital status of unmarried. 
Results of the statistical significance level of 0.05 suggested that effectiveness of employees had with 
manager’s management competency have a positive relationship to the Leadership, Planning and Organizing, 
Coaching and Developing Others  and Employee Development  
__________________________________ 
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บทน า 
 การวางแผนการพฒันาคนล่วงหน้าเปรยีบเสมอืนเป็นการเตรยีมการ หรอืสรา้งมูลค่าเพิม่ (Value Added) 
ล่วงหน้าใหแ้ก่องคก์ารในอนาคต โดยธรรมชาตขิองมนุษยแ์ลว้ต้องถอืว่ามนุษยก์บัการพฒันาเป็นของคู่กนั หรอืกล่าว
อกีนัยหนึ่งกค็อื มนุษย์จ าเป็นจะต้องได้รบัการพฒันา ทัง้นี้เพราะการพฒันาจะช่วยท าให้มนุษย์มศีกัยภาพในตนเอง
เพิม่ขึน้ ถา้จะสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รในอนาคตนัน้ เราจะต้องเตรยีมการวางแผนเพื่อพฒันาคน และมูลค่าทีใ่ส่ลง
ไปในคน ณ ปจัจุบนัจะต้องสมัพนัธแ์ละสอดคล้องกบัมูลค่าเพิม่ขององคก์ารทีก่ าหนดไวใ้นอนาคตดว้ย โดยปกติแล้ว
องคก์ารหนึ่งๆ นัน้มกัจะมบีุคลากรประเภทอายุงานน้อย ปานกลาง และมาก ผสมผสานกนัอยู่มากมาย มทีัง้คนเก่าและ
คนใหม่  องคก์รจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวางแผนอย่างเป็นรปูธรรม และสามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิว่าจะพฒันาคนในแต่ละ
ช่วงอายุงาน และแต่ละต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันนัน้เป็นอย่างไร  จึงจะเกิดระดับความสมดุลในเชิงความรู้
ความสามารถ และเกือ้หนุน ท าใหบุ้คคลเหล่านัน้สามารถท างานเป็นทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึน้  
 ในปจัจุบนัองคก์รในต่างประเทศ ไดน้ า Competency มาใชใ้นการบรหิารงานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
อย่างยิง่งานด้านบรหิารทรพัยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การพฒันา การประเมนิผลงาน และการรกัษาบุคลากรใน
องค์กร Competency ช่วยให้ผลงานของบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์กร ซึ่งเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง               
ต่อความส าเร็จขององค์กร ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แนวคิด Competency           
ยงัเชื่อมโยงกบัการสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ซึง่เป็นองคก์รทีผู่บ้ริหารทัง้หลายใฝ่ฝนัทีจ่ะสรา้งขึน้ ดว้ยเหตุน้ี แนวคดิ 
Competency จงึไดร้บัความสนใจแพร่หลายมากขึน้ตลอดมา Competency เพิง่จะไดร้บัความสนใจและกล่าวขานถงึ
อย่างจรงิจงัในประเทศไทยเมื่อไม่กีปี่มานี้เอง   
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ สมรรถนะในการบรหิารงานของหวัหน้างานส่งผล
ต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ ท าให้
พนกังานเกดิประสทิธผิลสงูสดุในการท างาน เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัและการเพิม่ก าไรทางธุรกจิต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน บริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะในการบรหิารงานของหวัหน้างานกบัประสทิธผิลในการท างาน
ของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ(Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล โดยจ าแนกไดด้งันี้ 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.1.4 สถานภาพ 
   1.1.5 สมรรถนะในการบรหิารจดัการ 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสทิธิผลในการท างานของพนักงานบริษัท เอกชน               
ในกรุงเทพมหานคร (Cherrington. 1994: 4-5) 
  2.1  คุณภาพของงานทีไ่ดท้ า 
  2.2  ปรมิาณงานทีไ่ดท้ า 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  พนักงานบรษิทัทีม่เีพศ ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2.  พนักงานบรษิทัทีม่อีายุ ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 3.  พนักงานบริษัทที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
บรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 4.  พนักงานบริษัทที่มีสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
บรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 5.  สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการ ดา้นความเป็นผู้น า มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างาน
ของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 6.  สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการ ดา้นการวางแผนงานและการจดัการ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
ในการท างานของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 7.  สมรรถนะทัว่ไปในการบริหารจัดการ ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความ สัมพันธ์กับ
ประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 8.  สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการ ดา้นการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของ
พนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 9.  สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการ ดา้นการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานของ
พนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
  10.  สมรรถนะทัว่ไปในการบริหารจัดการ ด้านทักษะการสอนงานและพัฒนาผู้อืน่ มีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
  11.  สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการ ด้านการพฒันาพนักงาน  มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการ
ท างานของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของสมรรถนะ แมคคลัแลนด์ (David McClelland. 1993) [1] สมรรถนะหมายถึง
บุคลกิลกัษณะทีซ่่อนอยู่ภายในปจัเจกบุคคลซึง่สามารถผลกัดนัใหป้จัเจกบุคคลนัน้สรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่หีรอืตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดในงานทีต่นรบัผดิชอบดงันัน้บางครัง้เมื่อพูดถงึองคป์ระกอบของสมรรถนะจงึมเีพยีง 3 ส่วนคอืความรู้
ทกัษะคุณลกัษณะซึ่งตามทศันะของ แมคเคลิแลนด์ กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึน้มาจากความรูท้กัษะและ
คุณลกัษณะ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประสิทธิผล กิบ๊สนัและคณะ (Gibson; et al. 2000: 55) [2] ไดใ้หค้วามหมาย
ของค าว่า ประสทิธผิล (effectiveness) มาจากค าว่า effect ทีใ่ชใ้นบรบิทของความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุและผล (cause 
and effect) โดยอธบิายถงึประสทิธผิลว่าม ี3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารซึง่ในแต่ละระดบั
ของประสทิธผิลจะมปีจัจยัทีม่เีหตุผลต่างกนั 
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 แนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลองคก์าร (ภรณี กรีต์บิุตร. 2529: 185-187) [3] จาก
การศกึษาคน้คว้าเอกสารงานวจิยั ที่มผีู้ศกึษาค้นควา้วจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิลนอกจากความหมายของประสทิธผิลที่
กล่าวมาแลว้ยงัมแีนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัประสทิธผิลขององค์การลกัษณะต่างๆ โดยมนีักวชิาการไดพ้ยายามหาวธิกีาร
ประเมนิประสทิธผิลองคก์ารเป็น 3 แนวทางคอื  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ คอื พนกังานของบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ พนักงานบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึค านวณขนาดตวัอย่างจากวธิกีารสุม่โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรเพื่อ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [4]  โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ความคลาด
เคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% หรอื 0.05 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 385 คน เพื่อป้องกนัการ
สญูเสยีของแบบสอบถาม จงึท าการเกบ็ตวัอย่างส ารองเพิม่อกีรอ้ยละ 4 เท่ากบัจ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมทัง้สิน้             
400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 จากการศกึษาค้นคว้าเรื่อง “ความสมัพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคล และสมรรถนะในการบรหิารจดัการกบั
ประสทิธผิลในการท างาน” สรุปผลการศกึษาได ้ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน                
ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมจี านวน 211 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 มอีายุระหว่าง 26 - 33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า              
ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 79.5 และ พนกังานสว่นใหญ่ มสีถานภาพ โสด จ านวน 260 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.0  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้วัดความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชน                           
ในกรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอสมรรถนะในการบรหิารจดัการของหวัหน้างาน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านสมรรถนะในการบรหิารจดัการ พบว่าสมรรถนะในการบรหิารจดัการโดยรวม          
อยู่ในระดบัด ีและมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 
 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสมรรถนะในการบรหิารจดัการเป็นรายดา้น พบว่า  
 ดา้นความเป็นผูน้ า โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ ระดบั
สมรรถนะในการบริหารจดัการ ด้านความเป็นผู้น า พบว่า อยู่ในระดบัดี 3 ข้อ ข้อ ได้แก่ หวัหน้างานของท่านมี
ความสามารถ ในการบรหิารจดัการงาน, หวัหน้างานของท่าน สามารถจูงใจหรอืโน้มน้าวผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัติามเพื่อใหง้าน
บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้ได้ และหวัหน้างานของท่านมกีารแสดงออกถงึความรบัผดิชอบในเรื่องต่างๆ ที่ม ี
ผลต่อทมีงาน หน่วยงาน และองคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96, 3.94 และ 3.89 ตามล าดบั  
 ดา้นการวางแผนงานและการจดัการ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมื่อวเิคราะห์
เป็นรายขอ้ ระดบัสมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการดา้นการวางแผนงานและการจดัการ  พบว่า อยู่ในระดบัด ี3 ขอ้ 
ได้แก่หัวหน้างานของท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดแผนการปฏิบตัิงาน ส าหรับงานที่เป็นปกติ
ประจ าวนั และ งานทีเ่ร่งด่วนได้,  หวัหน้างานของท่านสามารถก าหนดเป้าหมายทีค่าดหวงัของงานทีป่ฏบิตังิานทัง้ใน
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สว่นของพนกังานและหน่วยงานได ้และหวัหน้างานของท่านสามารถประเมนิผลการท างานของตนเองและของทมีงาน
ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05, 4.04 และ 4.01 ตามล าดบั  
 ดา้นการคดิเชงิวเิคราะห์ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ 
ระดบัสมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการดา้นการคดิเชงิวเิคราะหพ์บว่า อยู่ในระดบัด ี3 ขอ้ ได้แก่ หวัหน้างานของ
ท่าน สามารถวเิคราะหส์าเหตุของขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ, หวัหน้างานของท่านมคีวามเขา้ใจในประเดน็ เหตุการณ์หรอื
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีและหวัหน้างานของท่านสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07, 4.02 และ 4.01 ตามล าดบั สว่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ หวัหน้างานของท่านสามารถสรุปผลลพัธข์อง
ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 
 ดา้นการตดัสนิใจ  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ ระดับ
สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการดา้นการตดัสนิใจ  พบว่า อยู่ในระดบัด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ หวัหน้างานของท่านสามารถ
ประเมนิขอ้มลูเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละสถานการณ์ได ้และหวัหน้างานของท่าน สามารถวเิคราะหแ์นว
ทางเลอืก เพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ ในสถานการณนัน้ๆ ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และ 4.10 ตามล าดบั  
 ดา้นการสื่อสาร  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เมื่อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ ระดบั
สมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการดา้นการสื่อสาร พบว่า อยู่ในระดบัด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่หวัหน้างานของท่าน สามารถให้
และแลกเปลีย่นขอ้มลู และการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน และกระชบัไดใ้จความ และหวัหน้างาน
ของท่าน สามารถสื่อสารขอ้มูลไดเ้หมาะสมกบักลุ่มพนักงานในระดบัทีแ่ตกต่างกนั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 และ 
4.01 ตามล าดบั 
 ดา้นการสอนงานและการพฒันาผูอ้ื่น พบว่า อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ไดแ้ก่ หวัหน้างาน
ของท่านให้ขอ้มูล ค าแนะน า และเทคนิคในการท างานแก่ทมีงานได้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และ อยู่ในระดบัด ี
ไดแ้ก่ หวัหน้างานของท่านมกีารสง่เสรมิความรู ้และทกัษะในการท างาน ทัง้ของตนเอง และของผู้อื่น ได้อย่างต่อเนื่อง
อยู่เสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 
 ดา้นการพฒันาพนักงาน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ 
ระดบัสมรรถนะทัว่ไปในการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาพนักงาน  พบว่า อยู่ในระดบัด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ หวัหน้างานของ
ท่านสามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานต่อไปในอนาคตทัง้ของตนเอง และหวัหน้างานของท่านพยายามที่จะ
แสวงหาโอกาสในการพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานของพนักงานในหน่วยงาน และของพนักงานได้โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และ 4.12 ตามล าดบั  
  
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัประสทิธผิลในการท างาน ของพนักงานบรษิทัเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน จ าแนกตามรายด้าน พบว่าประสทิธผิลในการ
ท างานของพนกังาน ทุกขอ้มปีระสทิธผิลในการท างาน อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า รองลงมา ด้าน
ปรมิาณของงานทีไ่ดท้ า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.17 และ 3.76 ตามล าดบั   
 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประสทิธผิลในการท างานของพนกังานเป็นรายดา้น พบว่า 
 ดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นราย
ขอ้ ประสทิธผิลในการท างาน พบว่า อยู่ในระดบัด ี3ขอ้ ไดแ้ก่ งานทีท่่านท า เสรจ็ตามเวลา และตามเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ไดก้ าหนด, ท่านมคีวามเชีย่วชาญในหน้าทีง่าน ตามทีห่น่วยงานก าหนดไว ้และ งานทีท่่านท ามคีวามประณีต เรยีบรอ้ย
ตามมาตรฐานขององคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20,  4.14 และ 4.00  ตามล าดบั และอยู่ในระดบัดมีาก คอืงานทีท่่าน
ท ามคีวามส าเรจ็และถูกตอ้ง ตามมาตรฐานขององคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 
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 ดา้นปรมิาณงานทีไ่ดท้ า โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ 
ดา้นปรมิาณงานที่ได้ท า พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีได้แก่ ปรมิาณงานที่ท่านท า เสรจ็ตามเวลาและตามเป้าหมายที่
องคก์รไดก้ าหนดไว้, จ านวนงานทีท่่านท า ส าเรจ็ตามภารกจิ และหน้าที ่ตามทีห่น่วยงานไดต้ัง้เป้าหมายไว,้ ท่านมี
ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบ-หมายทุกชิน้งาน และจ านวนเนื้องานที่ท่านท า เป็นไปตามเป้าหมายทีอ่งค์กรได้
ก าหนดไว ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75, 3.70, 3.96 และ 3.64 ตามล าดบั 
 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัดา้นเพศมคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างาน 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน พบว่า ประสทิธผิลในการท างาน
ดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า เพศชายและหญงิมปีระสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ าไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ประสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณงานทีไ่ดท้ า เพศชายและหญงิมปีระสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณ
งานทีไ่ดท้ าไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัดา้นอายุมคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างาน 
  2.1  อายุมคีวามแตกต่างกบัประสทิธิผลในการท างานด้านคุณภาพของงานที่ได้ท าผลการวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณของงานทีไ่ดท้ าของพนกังานพบว่า อายุทีแ่ตกต่าง
กนัมปีระสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณของงานทีไ่ดท้ าแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามหมายแตกต่างเป็นรายคู่ ดงันี้ 
   2.1.1 พนักงานที่มอีายุ 18 - 25 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ได้ท า            
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุ 26 - 33 ปี  
   2.1.2 พนักงานที่มอีายุ 18 - 25 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ได้ท า          
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุ 34 - 41  
  2.2  อายุมีความแตกต่างกบัประสทิธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานที่ได้ท าผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานที่ได้ท าของพนักงานพบว่า อายุที่      
แตกต่างกนัมีประสิทธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานที่ได้ท าแตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามหมายแตกต่างเป็นรายคู่ ดงันี้ 
    2.2.1 พนักงานที่มอีายุ 18 - 25 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท า          
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุ 26 - 33 ปี  
   2.2.2 พนักงานที่มอีายุ 18 - 25 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท า              
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุ 34 - 41 ปี 
   2.2.3 พนักงานที่มอีายุ 34 - 41 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท า
มากกว่า พนกังานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป  
 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษามคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างาน 
  3.1  ระดบัการศกึษามคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ได้ท าผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ไดท้ าของพนักงาน พบว่า            
ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามปีระสทิธผิลในการท างานด้านคุณภาพของงานที่ได้ท าไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  3.2  ระดบัการศกึษามคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานทีไ่ด้ท าผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท าของพนักงาน พบว่า            
ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามปีระสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท าไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ปจัจยัดา้นสถานภาพสมรสมคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างาน 
  4.1  สถานภาพสมรสมคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ไดท้ าผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานที่ไดท้ าของพนักงาน  พบว่า            
ทุกกลุ่มสถานภาพสมรสมปีระสทิธผิลในการท างานด้านคุณภาพของงานทีไ่ดท้ าไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.2  สถานภาพสมรสมคีวามแตกต่างกบัประสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณของงานทีไ่ด้ท าผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท าของพนักงาน พบว่า           
ทุกกลุ่มสถานภาพสมรสมปีระสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณของงานที่ได้ท าไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  
 สมมติฐานข้อท่ี 5-11 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ประสิทธิผลในการท างานด้านคณุภาพของงานท่ีได้ท า 
 การสอนงานและการพฒันาผู้อื่น การพฒันาพนักงาน และการวางแผนและการจดัการ มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ความเป็นผู้น า การคดิเชงิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการสื่อสาร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการ
ท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 ประสิทธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานท่ีได้ท า 
 ความเป็นผูน้ า และการพฒันาพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณของงานที่
ไดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และความคดิเชงิวเิคราะห ์และการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
ในการท างานดา้นปรมิาณงานทีไ่ดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 การวางแผนงานและการจดัการ การสื่อสาร และการสอนงานและการพฒันาผู้อื่น ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ประสทิธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานที่ได้ท า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการวจิยั “ความสมัพนัธข์องลกัษณะสว่นบุคคล และสมรรถนะในการบรหิารจดัการ กบัประสทิธผิลใน
การท างาน” สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกต่าง
กนัมีประสทิธิผลในการท างานแตกต่างกนั จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ระหว่าง 26 - 33 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ โสด ผลการ
วเิคราะหพ์บว่า 
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  เพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการท างานไม่แตกต่างกนั ซึง่อธบิายไดว้่า ประสทิธผิลใน
การท างานด้านคุณภาพของงานที่ได้ท า และด้านปริมาณงานของงานที่ได้ท า ของสังคมของเพศชายและหญิง                   
ไม่แตกต่างกนัทัง้น้ีเน่ืองจาก ปจัจุบนัพนกังานทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามรูค้วามสามารถและโอกาสในการท างาน          
ไม่แตกต่างกนั มคีวามเสมอภาคกนัมากขึน้กว่าในอดตี การปิดกวา้งทางการศกึษาท าใหผู้ห้ญงิมคีวามรู ้ความสามารถ 
เท่าเทยีมกบัผูช้าย ดงันัน้เพศชายและเพศหญงิจงึมคีวามคลา้ยคลงึกนั 
  อายุ พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า และดา้นปรมิาณ
งานของงานทีไ่ดท้ า แตกต่างกนั โดยพบว่า พนักงานทีม่อีายุ 18-25 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวมในองคก์ร
น้อยกว่า พนักงานทีม่อีายุ 26 ปีขึน้ไป และพนักงานทีม่อีายุ 26-33 ปี มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวมในองคก์ร
น้อยกว่าพนักงานที่มอีายุตัง้แต่ 34 ปีขึน้ไป ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะพนักงานที่มอีายุมากกว่ามปีระสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า สามารถแกไ้ขปญัหาไดด้แีละมคีวามช านาญในการท างานในหน้าทีม่ากกว่า ประกอบกบัการท างานใน
องคก์รมานานย่อมมคีวามผกูพนั และมคีวามรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร จงึท าใหม้ปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม
ของพนกังานในองคก์รแตกต่างกนั  
  ระดบัการศกึษา พบว่า ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามปีระสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า 
ด้านปรมิาณงานของงานที่ได้ท า ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องจากการท างานพนักงานต้องท างานในหน้าที่ของตนเอง           
ซ ้าบ่อยๆ จนเกดิความช านาญ ดัง้นัน้ การศกึษาสงูจงึไม่มผีลต่อการท างานของพนกังานมากนกั  
  สถานภาพสมรส พบว่า ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส มปีระสทิธผิลในการท างานไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก 
พนักงานที่ท างานอยู่ในบริษัท ระบบการท างานถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบในการท างานตามที่หน่วยงานไว้ เป็น
นโยบายของแต่ละสว่นงาน ฉะนัน้ สถานภาพของพนกังานจงึไม่มผีลกระทบต่อการท างานของพนกังาน  
 2. ปจัจยัดา้นสมรรถนะในการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย ความเป็นผูน้ า การวางแผนงานและการจดัการ 
ความคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสาร การสอนงานและการพัฒนาผู้อื่น และการพัฒนาพนักงาน                 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างาน จากการศกึษา พบว่า  
 
 ความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลในการท างานด้านคณุภาพของงานท่ีได้ท า 
 การสอนงานและการพฒันาผู้อื่น การพฒันาพนักงาน และการวางแผนและการจดัการมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธผิลในการท างานดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากการที่หวัหน้างานมกีารสอนงานมขีัน้ตอนการวางแผนและการจดัการงานที่ชดัเจน ท าให้
พนกังานรูส้กึเชื่อมัน่ในความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน และเป็นการเสรมิสรา้งความสามารถใหก้บัทรพัยากรบุคคลมากขึน้  
 
     ความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลในการท างานด้านปริมาณของงานท่ีได้ท า 
 ความเป็นผู้น า และการพฒันาพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานดา้นปรมิาณของงาน           
ทีไ่ดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากการทีห่วัหน้างานมี
การพฒันาพนกังานและความเป็นผูน้ าทีช่ดัเจน ท าใหพ้นักงานมทีกัษะในหน้าทีก่ารงาน เป็นอย่างด ีและ ความคดิเชงิ
วเิคราะห์ และการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานด้านปรมิาณงานทีไ่ดท้ า โดยมคีวามสมัพนัธ์            
ในทศิทางตรงกนัขา้ม ทัง้นี้เนื่องจาก หวัหน้างานอาจจะ เขา้มาตดัสนิใจในงานบางอย่างแทนพนักงาน ท าใหบ้างครัง้
พนกังานอาจเกดิความสบัสน ในการตดัสนิใจและการคดิวเิคราะหง์านได ้ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากวิจยั 
 จากผลการศกึษาเรื่อง “ สมรรถนะในการบรหิารจดัการของหวัหน้างานส่งผลต่อประสทิธผิลในการท างาน
ของพนกังานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. สมรรถนะในการบริหารจดัการด้านการสื่อสารของหัวหน้างาน ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้กับ          
หวัหน้างาน ในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบังานทีท่ าในด้านต่างๆ เพื่อใหห้วัหน้างานน าทกัษะการสื่อสารทีด่ขี ึน้ น ามาพฒันา
พนกังานใหพ้นกังานมคีวามมัน่ใจในการท างาน เพื่อท าใหป้ระสทิธผิลในการท างานเพิม่สงูขึน้  โดยอาจใหห้วัหน้างาน
ได้เขา้ฝึกเรยีนรู้ทกัษะการสื่อสารกบัผูเ้ชีย่วชาญเพิม่ขึน้ เป็นการเพิม่ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ 
เพื่อน ามาใชใ้นการสือ่สารกบัพนักงาน ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กต้องมากทีสุ่ด ซึง่จะท าใหเ้พิม่ประสทิธผิลในการท างาน
ของพนกังานเพิม่ขึน้ 
 2. สมรรถนะในการบรหิารจดัการของหวัหน้างาน ดา้นความเป็นผูน้ า ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถงึความ
ความรบัผดิชอบในเรื่องต่างๆทีม่ผีลต่อทมีงาน หน่วยงาน และองคก์รความสามารถจูงใจหรอืโน้มน้าวผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัิ
ตามเพื่อใหง้านบรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้ได ้และความสามารถในการบรหิารจดัการงาน  หวัหน้างานควรจะ
พฒันาในจุดนี้เพิ่มขึ้น เพราะจากการส ารวจ ถึงแม้ค่าที่ได้จะอยู่ในระดบัดี แต่ค่าเฉลี่ยที่ได้ยงัอยู่ในเกณฑ์ที่มคี่าต ่า 
ดงันัน้ หากทางหวัหน้างาน หรอืทางองคก์ร ใหค้วามส าคญัในจุดนี้มากขึน้กจ็ะท าให ้การท างานของพนักงาน ไม่ว่าจะ
เป็นทัง้ดา้นคุณภาพ และปรมิาณของงานทีท่ า กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธผิลในงานทีท่ า เพิม่มากขึน้อย่างแน่นอน เพราะ
ภาวะผูน้ าเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากในทุกๆ หน่วยงาน หวัหน้างานทีม่ภีาวะผู้น า หรอืเป็นผูน้ าทีด่แีละเก่ง จะน าองคก์รไปสู่
การเปลีย่นแปลงซึง่จะสรา้งความเจรญิเตบิโต และสรา้งคุณค่า ใหก้บัองคก์ารนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี 
 3. ประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน ดา้นคุณภาพของงานทีไ่ดท้ า หวัหน้างานควรใหค้วามส าคญัใน
สว่นของ การวางแผนและการจดัการ, การสอนงานและการพฒันาผูอ้ื่น และการพฒันาพนักงาน ในการสรา้งสมรรถนะ
ของตวัเอง และคุณภาพของตวัพนักงานมากขึน้ เนื่องจาก การส ารวจ สมรรถนะขา้งต้น ผนัแปรมากต่อคุณภาพของ
งานทีไ่ดท้ า  
 4. ประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน ดา้นปรมิาณของงานทีไ่ด้ท า หวัหน้างานควรใหค้วามส าคญัใน
ส่วนของ ความเป็นผู้น า และการพฒันาพนักงาน เนื่องจากการส ารวจ สมรรถนะด้านความเป็นผู้น าและการพฒันา
พนักงาน ส่งผลมากต่อประสทิธผิลดา้นปรมิาณงานทีไ่ดท้ า หากหวัหน้างานจดัการส่วนนี้ไดใ้นระดบัด ีกอ็าจจะท าให้
ปรมิาณการท างานของพนกังานเพิม่มากขึน้และดขีึน้ เป็นการเพิม่ก าไรให้กบัองคก์รได ้
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาพฤตกิรรมในการท างานของพนักงานในแต่ละแผนกทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการท างานของ
พนกังานในองคก์ร 
 2.  ควรศกึษาเจาะลกึในส่วนของลกัษณะผู้น า ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน โดยแยก
รายแผนก เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุง พฒันาและใหค้วามชดัเจน ในแต่ละแผนกขององคก์ร แผนกไหนควรปรบัปรุงและ
พฒันาในจุดใดบา้ง 
 3.  ควรศกึษาถึงปจัจยัอื่นที่มผีลต่อประสทิธผิลในการท างานเพิม่เติม เพื่อมุ่งสร้างความแขง็แรงภายใน
องคก์รดา้นระบบภายในองคก์รรปูแบบการบรหิารขององคก์ร และดา้นของพนกังานขององคก์รมากขึน้ 
 4.  ควรท าการศกึษาในเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานหรอืหวัหน้างานไดแ้สดงความ
คดิเหน็และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท างานและพฒันาองคก์าร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่สมบูรณ์
มากขึน้ 
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 การคน้ควา้วจิยันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ย ความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ ์ซึง่กรุณารบั
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนให้ความรู้ ค าแนะน า ความเอาใจใส่ และตรวจแก้ไข จนการค้นคว้าฉบบันี้สมบูรณ์             
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. พนิต กุลศริ ิและผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล 
ทีเ่สยีสละเวลาในการใหค้ าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอืของการวจิยัในครัง้นี้ และขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน                   
ทีป่ระสทิธปิระสาทความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดี ขยนั อดทน และมอบ
โอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคม 
 นอกจากนี้ขอขอบคุณ คณะเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในการ
ประสานงาน และใหค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัเกดิจากการคน้ควา้วจิยันี้ ผูว้จิยัขอน้อมร าลกึเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บดิา มารดา บรรพบุรุษ ญาตพิีน้่อง ตลอดจนบูรพาจารย์และผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา อบรมสัง่
สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่มีคีุณค่าตลอดมา จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ไดใ้นวนัน้ี 
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