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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณ ลักษณะของผู้ตามที่มีอิท ธิพ ลต่อประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล และ
ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ตามที่มีทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ด้านผู้ตามแบบห่างเหินมีความสัมพันธ์
ทางบวก ด้านผู้ตามแบบปรับตามมีความสัมพันธ์ทางลบ ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอดมีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบ
มีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนคุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนใน
ย่านอโศก ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชามีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสัมพัน ธ์ทางบวก และ
คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กรของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ด้านผู้ตามแบบปรับ
ตามมีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของ
บริษัทเอกชนในย่านอโศก อาจเป็นเพราะบริษัทมีการปรับกระบวนการบริหารเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะการ
บริหารแบบยืดหยุ่นหรือบริษัทมีการจัดการและการบริหารงานโดยการนาแนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางานและ
สามารถปรับเปลี่ยนการทางานของทีมงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและบริษัทสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นจุดอ่อน
โดยจัดฝึกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถนามาใช้ปรับปรุงตนเองและพัฒนางานได้ ซึ่งทาให้คุณลักษณะของผู้ตาม
ทางด้านผู้ตามแบบปรับตาม และด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชามีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน
ในย่านอโศก
คาสาคัญ: คุณลักษณะของผู้ตาม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัว

ABSTRACT
The objectives of this research are to study the influence of the characteristics of followers to
the efficiency, effectiveness, and adaptability of an organization. The sample group consisted of 400
employees of organizations in Bangkok. The questionnaires were used to collect data. The statistics used
were Percentage, Mean, Standard Deviation and Multiple Regression. The results were as follows: in terms
of the characteristics of followers that influence the efficiency of an organization, the Alienated Follower
and the Conformist Follower influencing in the highest level while the Alienated Followers show positive
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relation, but the Conformist Followers show negative relation to the efficiency of an organization. In terms
of the characteristics of followers that influence the effectiveness of an organization, the Passive Follower
and the Effective Follower influencing in the highest level while the Passive Followers show negative
relation, but the Effective Followers show positive relation. And in terms of the characteristics of followers
that influence the adaptability of an organization, the Pragmatic Survivor and the Passive Follower
influencing in the highest level while the Pragmatic Survivors show negative relation, but the Passive
Followers show positive relation. This could be resulted from the supporting processes of the
organizations which provide more flexibility and accept new idea as well as providing both soft skills and
hard skills trainings to its’ employees so that they are able to perform the tasks efficiently.
Keywords: Characteristics of Followers, Efficiency, Effectiveness, Adaptability

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ซึ่งเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นผลมาจากพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันแสดง
ถึงการเติบโตของความสัมพันธ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ชุมชน
หน่วยงาน ไปจนถึงรัฐบาลทั่วทั้งโลก ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเติบโตและอยู่รอดขององค์กร การบริ หารหรือการจัดการองค์กร
เพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จนั้น มีองค์ประกอบในการบริหารงานที่สาคัญหลายประการ สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
องค์กร คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดในการบริหารองค์กร มาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพมีความมุ่งหมาย องค์กรจึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป และเอาใจใส่ต่อ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกองค์กร การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักเพราะ“คน” มี
ส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรประสบความสาเร็จ ภาวะผู้ตาม (Followership) เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา (Leadership) เพราะต่างเป็นบทบาทพื้นฐานของบุคคลที่สลับสับเปลี่ยนกันตาม
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้นาล้วน แต่เคยเป็นผู้ตามมาก่อนโดยความจริงคนส่วนใหญ่แม้จะดารง
ตาแหน่งที่มีอานาจสูงแต่ก็ยังมีบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าคนเรามี
โอกาสในการเป็นผู้ตามได้บ่อยมากกว่าที่จะเป็นผู้นา โดยกล่าวได้ว่า ภาวะผู้ตามมีคุณลักษณะของผู้ตาม ที่ประกอบไปด้วย
ด้านผู้ตามแบบห่างเหิน ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา และด้านผู้ตามแบบมี
ประสิทธิผล จึงเป็นบทบาทสาคัญในการร่วมมือและประสานพลังเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงาน
จากคุณลักษณะของผู้ตาม สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กร ในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กรนอกเหนือจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องร่วมดาเนินการในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรของหน่วยงาน ดังนั้นพนักงานซึ่ง
เป็ น ก าลั งหลั ก ที่ ส าคั ญ ในการเป็ น ผู้ ผ ลิ ต งานที่ มี คุ ณ ภาพ จะต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะ มี ค วามช านาญ เป็ น
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงาน
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จะต้องเป็นผู้ทาหน้าที่นาพาองค์การไปตามวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล พันธกิจ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาวะผู้ตามจึงย่อมเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการนาพา
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญต่อไป
ดังนั้นจากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ “คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความสามารถในการปรับตัวขององค์กร” เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลให้ทั้ง
องค์กรรัฐและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเอกชนมีการแข่งขันสูง และทาให้แต่ละองค์กรมีการปรับตัว คุณลักษณะของผู้ตาม
นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อหน่วยงาน และถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดของผู้นาและองค์การที่จะเป็นผู้
คอยช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอยู่เสมอและคอยช่วยให้ผู้นาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของทุกองค์กรให้เกิดผลิตภาพของงาน หรือประสิทธิผลสูงสุดใน
การด าเนิ น งานขององค์กรซึ่งทรัพยากรบุค คล เป็ น กลไกสาคัญ ในการขั บเคลื่อนองค์ก รที่ จะไปสู่ ผลลั พธ์ข ององค์ กรหรือ
ประสิทธิผลในการดาเนินงานสูงสุดได้นั้น ทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้นาและคุณลักษณะของผู้ตามที่มีความ
สอดคล้องกันในทุกระดับ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในบริษัทเอกชนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก

สมมติฐานในการวิจัย
1. คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
2. คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
3. คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กรของบริษัทเอกชนในย่านอโศก

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ตาม ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด ของ Kelly (1992; อ้ างถึ งใน ภู ริ ภั ส ร์
ตันติเศรษฐภักดี, 2561: 17) รูปแบบผู้ตามสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามคุณลักษณะของผู้ตาม เป็นคุณลักษณะ
ที่ตรงกันข้ามกันสองด้านของผู้ตาม คือ ด้านความอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ (Independent-critical thinking) กับด้านการ
พึ่ งพาผู้อื่ น ขาดความคิด สร้างสรรค์ (Dependent uncritical thinking) กล่าวคื อ ผู้ต ามที่ มี อิส ระ มี ค วามคิ ดสร้างสรรค์
หมายถึง ผู้ตามที่จะทาให้องค์การประสบความสาเร็จ มีการทางานด้วยความรอบคอบ ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ชอบคิด
ริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนาพาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ตามควรมีบทบาทในการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับผู้
ตามที่มีลักษณะด้านการพึ่งพาผู้อื่น ขาดความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นผู้ที่ไม่
สามารถมองไกลกว่าที่กาหนดให้ และเป็นผู้ที่ชอบรับคาสั่งหรือทาตามพฤติกรรมของผู้ตามเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามสองด้าน
ของผู้ตาม คือ ด้านความกระตือรือร้น (Active Behavior) กับด้านความเฉื่อยชา (Passive Behavior) กล่าวคือผู้ที่มีความ
กระตือรือร้น จะสนใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การอย่างเต็มที่ แสดงความสนใจในงานมากกว่าขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ชอบแสดงถึงการริเริ่มในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ส่วนผู้ตามที่มีลักษณะตรงกันข้าม คือ มีพฤติกรรม
เฉยเมย มีความเกียจคร้านไม่มีความรับผิดชอบต่องาน จะทางานเฉพาะส่วนที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ชอบทางานเกิน
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กว่าที่มอบหมายให้ และมักปฏิเสธความรับผิดชอบที่มอบหมายเพิ่มขึ้น ปฏิบัติงานตามคาสั่งและคาแนะนาของผู้บังคับบัญชา
โดยไม่คิดริเริ่มงานใหม่ ๆ จากการแบ่งประเภทผู้ตามดังที่กล่าวมาแล้วนั้ น Kelly ได้นามาจัดแสดงความสัมพันธ์คุณลักษณะ
ผู้ตามได้ 5 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ ต ามแบบห่ างเหิ น (Alienated Follower) มี พ ฤติ ก รรมเฉื่ อ ยชาแต่ มี ค วามอิ สระและมี ความคิ ด สร้างสรรค์
(Critical Thinking) สูง ผู้ตามแบบห่างเหินส่วนมากเป็นผู้ตามที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสบการณ์และผ่านอุปสรรคต่างๆ มา
ก่ อ นแต่ ต่ อ มาเกิ ด แตกหั ก กั น ขึ้ น กั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ต ามแบบนี้ จึ งใช้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ ข องตนไปในการ
วิพากษ์วิจารณ์ จุดอ่อนขององค์กรและของผู้บั งคับบัญ ชาตลอดจนถึงผู้อื่นด้วยการพูดจาเชิงเยาะเย้ยถากถาง ผู้ ตามแบบ
ห่างเหิน มีความสามารถในการคิดอย่างอิสระแต่จะไม่ยอมเข้าร่วมในการแก้ปัญหาหรือจุดบกพร่องที่ตนมองเห็นแต่อย่างใด
2. ผู้ตามแบบปรับตาม (Conformist Follower) Kelly (1992) เรียกผู้ตามแบบนี้ว่า “ผู้ตามแบบครับผม” (Yes
People) เป็นผู้ตามที่มีความกระตือรือร้น (Active) ในงานขององค์กรแต่ทางานโดยขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้ตาม
แบบปรับตาม จะยินยอมทาตามคาสั่งโดยไม่คานึงว่างานนั้น จะมีลักษณะอย่างไรเต็มใจเข้าร่วม โดยไม่ได้พิจารณาว่าผลที่
ตามมาจากการทาตามคาสั่งนั้นจะเป็นอย่างไร บางครั้ง แม้จะเป็นการเสี่ยงต่ ออันตรายก็ตาม สิ่งที่ผู้ตามแบบปรับตามกังวล
มาก คือพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ผู้ตามแบบปรับตามเป็นผลผลิตที่เกิดจากระบบบริหารแบบเผด็จการที่เข้มงวดในเรื่อง
กฎระเบียบ โดยมีผู้นาประเภทที่มองข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นเรื่องคุกคาม และท้าทายต่ออานาจตน
3. ผู้ตามแบบทางานเอาตัวรอด (Pragmatic Survivor Follower) ผู้ตามแบบนี้ มีลักษณะแบบผู้ตาม ทั้ง 4 แบบ
แต่จะเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้น ว่าแบบผู้ตามใดที่จะเอื้อประโยชน์แก่ตนเองได้มากที่สุด และมี
ความเสี่ยงน้อยที่สุด ผู้ตามแบบทางานเอาตัวรอด จะเกิดมากในขณะที่องค์กรอยู่ในสภาวะกาลังสิ้นหวัง ผู้ตามต่างดิ้นรนตนเอง
โดยทาอะไรก็ได้ เพื่อให้ตนอยู่รอดจะเกิดมาก ในขณะที่องค์กรทั่วไป จะมีพนักงานประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์ที่มีแนวโน้มจะ
เป็นผู้ตามแบบทางานเอาตัวรอด ที่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อรักษาสถานภาพเดิมของตนเองไว้โดยยึดถือคาขวัญว่า
“ปลอดภัยไว้ดีกว่าต้องเสียใจภายหลัง ” (Better Safe Than Sorry) เป็นผู้ตามที่ไร้จุดยืนที่แน่นอนของตน แต่จะเปลี่ยนไป
ตามสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่รอดของตน มักพบบุคคลประเภทนี้ในองค์กร
4. ผู้ตามแบบเฉื่อยชา (Passive Follower) เป็น ผู้ตามที่ขาดทั้ งความเป็ นอิสระ (ชอบพึ่งพาผู้อื่น) และความคิ ด
สร้างสรรค์ ตามที่ Kelly (1992) เรียก ผู้ตามแบบนี้ว่า “แกะ” (Sheep) เพราะไม่ชอบการรับผิดชอบ ทางานเท่าที่ได้รับ
มอบหมายแล้วหยุด หากจะให้ทาต่อต้องบอกหรือสั่งใหม่และกว่างานจะคืบหน้าได้ต้องใช้การติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ผู้ตามแบบนี้ปล่อยให้งาน การใช้ความคิดเป็นภาวะของผู้นาฝ่ายเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ความเห็นว่า การที่ผู้ตามมี
พฤติกรรมเช่นนี้ เป็นผลมาจากการที่ผู้นาใช้วิธีการควบคุมมากเกินไป และใช้การลงโทษเมื่อผู้ตามกระทาความผิด
5. ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล (Effective Follower) ผู้ตามประเภทนี้ คือ ยอดปรารถนาขององค์กร เป็นผู้ที่มีความ
ไว้ใจและความเต็มใจต่อการปฏิบัติงานสูง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้องค์กรมีประสิทธิผล เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการงานได้ด้วยตนเอง (Self-Management) มีค วามสามารถวิเคราะห์เห็น จุด อ่อนและจุดแข็งของตนเอง และ
ขององค์กรได้ อย่างถูกต้ อง เป็ น ผู้ที่ ให้ค วามสาคั ญ ของเรื่องส่วนรวมมากกว่าเรื่อ งส่วนตน เป็น ผู้ที่ มี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสูง ทาให้เกิดข้อยุติที่ดี และเกิดผลกระทบในเชิงบวก เนื่องจากผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสาคัญต่อความสาเร็จ
และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
สามารถสรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตามที่มีประสิทธิผลจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาภาวะผู้ตามตาม
แนวคิดและทฤษฎีของ Kelly, 1992 แบ่งแยกพิจารณาออกเป็น 2 มิตินั้นทาให้ได้มองเห็นถึงทั้งมิติทางด้านแนวคิดการใช้
ความคิ ดสร้างสรรค์ ต่างๆ และมิติ ทางด้านการแสดงออกซึ่งที่ พฤติก รรมของผู้ต ามอัน เป็น องค์ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการ
พิจารณาและจาแนกคุณลักษณะของผู้ตามได้ชัดเจนผู้ตามแบบห่างเหิน ส่วนมากเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์
และผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาก่อนด้วยเหตุนี้ผู้ตามแบบนี้จึงใช้ความสามารถที่มีอยู่ของตนไปในการวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของ
องค์ กรได้ เพื่ อให้ เกิด การปรับ ปรุงการแก้ไขการท างาน และของผู้บั งคั บ บั ญ ชาตลอดจนถึงผู้ อื่ น ด้ว ย หากผู้ ตามใดที่ ไม่ มี
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ประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้นั้นได้ผู้ตามแบบทางานเอาตัวรอดจะเกิดมากในขณะที่องค์กรอยู่ในสภาวะ
กาลังสิ้นหวัง ผู้ตามต่างดิ้นรนตนเองโดยทาอะไรก็ได้ เพื่อให้ตนอยู่รอดจะเกิดมากในองค์กรทั่วไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการดาเนินงาน ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ Hoy and Miskel (1991; อ้างถึงใน
ประภัสสร เจริญนาม,2561: 32) ได้สรุปเกี่ยวกับผลปฏิบัติงานไว้ ประกอบด้วย 4 ด้านสาคัญ ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการปรับตัวขององค์กร เป็นความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) มาใช้ในขอบเขต
ของการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งได้ให้ความหมายของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง และถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากงานชิ้นหนึ่งไปสู่
อีกชิ้นงานหนึ่งหรืออีกหลาย ๆ งานได้อย่างหลากหลาย โดยได้แบ่งการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงเป็น2 องค์ประกอบ คือ
ด้านที่เป็นการรู้คิด (Cognitive) เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหาและด้านที่ไม่ใช่การรู้คิด (Noncognitive) เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทางอารมณ์ เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพหรือความต้องการในงาน โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการ
ปรับตัวและงานมีความสัมพันธ์กัน บุคคลที่มีการปรับตัวส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนงานได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ปฏิบัติงานดี
2. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร การด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคลจากสภาพภูมิหลังของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษาความรู้ความสามารถ
ความถนั ด ต่ าง ๆ โดยมี ปั จ จัย สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความแตกต่ างจากการประเมิ น ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแล้ วให้ ค ะแนนออกมา
ในระดับต่า ปานกลาง และระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้ผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ด้านความพึงพอใจในงาน ความปรารถนาหรือความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จโดยเกิดจาก
ความพึงพอใจจากภายใน ที่เมื่อได้ปฏิบัติงานแล้วมีความสุข ไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยปฏิบัติงานโดยไม่ต้องการสิ่งตอบ
แทนเป็นผู้ที่รักงาน มีความตั้งใจเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
4. ด้านความภักดีต่อองค์กร ความต้องการแสดงความจงรักภักดีความเป็นเพื่อน และความรักใคร่ การทางานร่วมกัน
เป็นทีมของทีมบุคลากรทุกระดับในองค์กรจะทาให้งานที่ปฏิบัตินี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ได้ทัน องค์กรจะต้องมี
ทีมงานที่มีการทางานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กรนั้น ๆ ด้วย
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิผลการดาเนินงาน สรุปได้ว่าการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
หรือบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ขององค์การ ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ด้านประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานขององค์กร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความภักดีต่อองค์กร ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ ชุลีพร เพ็ชรศรี
(2557: 51) ได้กล่าว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ เป็นการปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ดีนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องได้การตอบสนอง
ความต้ อ งการทั้ งภายในและภายนอก (External and Internal Need) ซึ่ งได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ย่ อ มหมายถึ งการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความต้องการภายนอกได้แก่
1) รายได้หรือค่าตอบแทน 2) ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4) ตาแหน่งหน้าที่ ความ
ต้องการภายใน ได้แก่ 1) ความต้องการเข้าหมู่คณะ 2) ความต้องการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการจงรักภักดีความเป็นเพื่อน
และความรักใคร่ 3) ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและ
เลือกระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได้หากทุกคนร่วมมือกัน
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เป็นความสามารถและทักษะในการ
กระทาของบุคคล ของตนเอง หรือของผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะทาให้
ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุข ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีการพิจารณาทั้งในผลผลิตที่ทาได้กับ
ความคุ้มค่า และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหาร ในการนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประสิทธิภาพในการทางานใน
องค์กรจึงเป็นหัวใจสาคัญในการนาองค์กรไปสู่การบรรลุผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ วรวีร์ บุญคง (2562:
20) กล่าวถึงการปรับตัวและการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามา
ในชีวิต โดยการปรับ ตัวเป็น กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ บุคคลมีความคิด และความรู้สึก จากการใช้ความ
ตระหนักรู้ทางปัญญา และการสร้างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืน โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎี
ระบบมาอธิบายระบบการปรับตัวของบุคคลว่า บุคคลเป็นเหมือนระบบการปรับตัวที่มีความเป็นองค์รวม (Holistic adaptive
system) และเป็ น ระบบเปิ ด ประกอบด้ ว ยสิ่ งน าเข้ า (Input) กระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หา (Coping process) สิ่ งน าออก
(Output) และกระบวนการป้ อ นกลั บ (Feedback process) แต่ ล ะส่ วนนี้ จ ะท างานสั ม พั น ธ์ กั น เป็ น หนึ่ งเดี ย ว ปรีย านุ ช
มารวัฒนสุข (2563: 53-76) โดยเมื่อสิ่งเร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในผ่านเข้าสู่ระบบ
การปรับตัว จะกระตุ้นให้บุคคลมีการปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น โดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไก คือ กลไกการ
ควบคุม และกลไกการคิดรู้ กลไกทั้งสองนี้จะทางานควบคู่กันเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการปรับตัวออกมา 4 ด้าน
คื อ ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอั ต มโนทั ศ น์ ด้ า นบทบาทหน้ า ที่ และด้ า นการพึ่ งพาระหว่ า งกั น อนุ พ งษ์ จั บ ใจ และ วั ช รภั ท ร
เตชะวัฒนศิริดารง (2563: 327-339) กล่าวว่า การปรับตัวมี 2 ลักษณะคือ ปรับตัวได้ และปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพ โดยสิ่งนา
ออกจากระบบนี้จะป้อนกลับไปเป็นสิ่งนาเข้าระบบเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวของ
แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิ่งเร้า และระดับความสามารถในการปรับตัวของบุคคลในขณะนั้น
การปรับตัวต่อการทางานเป็นการฝึกพัฒนาทักษะในหลายด้าน การมี หลักการ แนวคิดในการทางานจึงเป็นตัวช่วยผลักดันให้
การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล สถานการณ์ หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พบว่าผู้ที่ปรับตนเองได้ย่ อมเป็นผู้ที่มี
ความสุขและสุนกไปกับการทางาน พร้อมเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ แต่มีหลายต่อหลายคนปรับตนเองต่อ
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ บางคนถึงขนาดต่อต้านไม่ยอมทาตามหรือปรับเปลี่ยนตนเอง ต่อการทางาน
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว เป็นการปรับตัวให้เข้ากับการทางานเพื่อปรับตัวเข้าหาสิ่งนั้นให้
ได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเจ้านายคนใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ หรือวิธีการทางานใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมี
จุดเริ่มต้นที่มาจากการยินยอมที่จะปรับตัวแทบทั้งสิ้น ความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับทีม หรือเพื่อนร่วมงานจะทาให้เรา
เข้าใจเขามากขึ้น และลดปัญหาความขัดแย้งในการทางานได้แต่จะทาอย่างไรจึงจะทาให้คนที่ทางานร่วมกันการรับรู้และ
ยอมรับซึ่งกัน และกัน เมื่อเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ กร ในช่วงแรกของการท างานของพนั กงานใหม่มีค วามสาคัญ มาก
เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่ให้ได้โดยเร็วในการทาความเข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในองค์กร

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนในย่านอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน จึงใช้การคานวณตามสูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ Cochran (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จานวน 7 ข้อ
คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และอายุงาน
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบด้วย ประกอบด้วย 5 ด้าน
จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กร มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จานวน 10 ข้อ
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ส่วนที่ 5 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จานวน 10 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ ง “การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต ามที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการปรับตัวขององค์การ” กาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย
3. ความถูก ต้องในเนื้อ หาเครื่อ งมื อ น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ ปรึก ษาเพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของ
แบบสอบถามและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์
4. ผู้วิจัยทาการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้ วิจัยน าเสนอแบบสอบถาม (ฉบั บร่าง) เสนอต่อ อาจารย์ที่ ป รึกษาเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องเชิงเนื้ อ หา
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
4.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) ที่แก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดสอบด้านเนื้อหา และข้อ
คาถาม โดยการให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ความชานาญ จานวน 3 ท่าน วิเคราะห์ และพิจารณาคาถามเป็นรายข้อ พร้อม
ทั้งให้ความคิดเห็นใน แต่ละประเด็น เพื่อนามาปรับปรุงข้อคาถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.3 นาแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และ
มีความชานาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อมูลด้านเนื้อหาว่าสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ ตลอดจนกรอบแนวคิด
ที่กาหนดหรือไม่ จากนั้นนามาคานวณหาค่าโดยวิธี (Item Objective Congruence Index: IOC) เพื่อทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหา ความชัดเจนของข้อคาถามและประเด็นคาถาม โดยสามารถวัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการได้ตามวัตถุประสงค์
เมื่อนามาใช้จริง
5. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–out) กับ พนักงานบริษัทเอกชนในย่านอโศก จานวน 30 ชุด เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเที่ยงหรือความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ พนักงาน
บริษัทเอกชนในย่านอโศก เก็บจนครบตามจานวน 400 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ เป็น Google form ใน
การเก็บรวบรวมโดยแจกแบบสอบถามเฉพาะพนักงานบริษัท เอกชน ในย่านอโศก จนครบจานวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มงานที่
คานวณได้ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากตาราที่เกี่ยวข้องกับการทาการวิจัยบทความวิทยานิพนธ์และเอกสารต่าง ๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การ วิเคราะห์และอธิบาย ดังนี้
1. เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ส่วนที่ 5 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษั ทเอกชน ในย่านอโศก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression
สมมติฐานที่ 3 คุณ ลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน
ในย่านอโศก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุ 25 – 31 ปี จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีสถานภาพโสด
จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 มีตาแหน่งงานอยู่
ระดับปฏิบัติการ จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 21,999 บาท จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีอายุงาน 7 – 12 ปี จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้ตาม ภาพรวม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 ด้านผู้ตามแบบห่างเหิน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านผู้ตามแบบ
ปรับตาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 สามารถจาแนกได้ดังนี้
2.1 ด้านผู้ตามแบบห่างเหิน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า รู้สึกมีอิส ระในการตัด สินใจและปฏิ บัติงาน โดยไม่ต้ องขอค าปรึก ษาใด ๆ จากผู้บริห ารก่อน อยู่ในระดับ มากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาเคยตั้งคาถามในใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการตัดสินใจของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตามลาดับ
2.2 ด้านผู้ตามแบบปรับตาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า เป้าหมายขององค์กร ช่วยให้การดาเนินงาน ประสบผลสาเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้บริษัท บรรลุผลสาเร็จที่คาดหวัง และคล้อยตามและคิดด้วยกับความคิด ของผู้บริหารโดยมิ
โต้แย้งใด ๆอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และบุคลากรทุกคนในบริษัท ยอมรับและปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามลาดับ
2.3 ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า พยายามหลีกเลี่ยงงานที่ปฏิบัติแล้วขัดต่อหน้าที่ตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาหากงานที่ได้รับ
มอบหมายมี ค วามเสี่ ย ง จะ พยายามหลี ก เลี่ ยงงานนั้ น ในทั น ที อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.12 และปฏิ บั ติ งาน
เฉพาะงานที่มีประโยชน์ต่อตัวเอง เท่านั้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามลาดับ
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2.4 ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า
ผู้บริหารมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมามักจะให้เพื่อร่วมงานเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร มอบหมายให้อยู่เสมอ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และเริ่มปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ จะค่อยๆ ทาไปเรื่อย ๆ โดยไม่คานึงถึงระยะเวลาที่
กาหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลาดับ
2.5 ด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ผู้บริหารได้มองเห็นแง่มุมของการตัดสินใจในเรื่องของการทางาน ทั้งด้านที่เกิดผลดีและผลเสียต่อบริษัท อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาสามารถซักถามข้อสงสัยในคาสั่ง หรือปัญหาใน การทางานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และทราบข้อมูลเกี่ยวกั บความก้าวหน้าการดาเนินงาน จากผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.22 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า บริษัทของมีการมองอนาคต และความก้าวหน้าเพื่อให้องค์กรเป็นบริษัทชั้นนาภายในประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาบริษัทของมีการทางานอย่าเป็นมืออาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 และ
บริษัทใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทางานล่าช้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์กร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทราบดีว่าการ
เป็นผู้ตามที่ดี ย่อมส่งผลต่อความ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาเป็นผู้ให้ความสาคัญของเรื่องส่วนร่วม
มากกว่าส่วนตัว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทางาน
ที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสามารถ
ในการปรับตัวขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า บริษัทมีการปรับ
กระบวนการบริหารเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะการบริหารแบบยืดหยุ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.53 รองลงมาบริษัทบริหารโดยการนาแนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
และสามารถปรับเปลีย่ นการทางานของทีมงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและบริษัทพัฒนาทักษะที่เป็นจุดอ่อน โดยจัด
ฝึกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถนามาใช้ปรับปรุงตนเองและพัฒนางานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 ตามลาดับ
ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ทางด้านผู้ ตามแบบ
ห่างเหิน ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยที่ด้านผู้ตามแบบห่างเหินมีความสัมพันธ์ทางบวก ด้านผู้ตามแบบปรับตามมีความสัมพันธ์ทางลบ ด้านผู้ตาม
แบบเอาตัวรอดมีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวก
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก
พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ทางด้านผู้ตามแบบ
เฉื่อยชา และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชามีความสัมพันธ์
ทางลบ และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวก
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สมมติฐานที่ 3 คุณ ลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน
ในย่านอโศก พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน ในย่าน
อโศก ทางด้านผู้ตามแบบปรับตาม และด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ด้านผู้ตามแบบ
ปรับตามมีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก

สรุปและอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
ทางด้านผู้ตามแบบห่างเหิน ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ด้านผู้ตามแบบห่างเหินมีความสัมพันธ์ทางบวก ด้านผู้ตามแบบปรับตามมีความสัมพันธ์
ทางลบ ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอดมีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวก อาจเป็น
เพราะบริษัทมีการเล็งเห็นถึงความสาคัญในอนาคตและความก้าวหน้าเพื่อให้องค์กรเป็นบริษัทชั้นนาภายในประเทศหรือบริษัท
ของมีการทางานอย่าเป็นมืออาชีพรวมถึงมีการใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ารวดเร็วไม่ทางานล่าช้า ซึ่งทาให้คุณลักษณะของผู้ตาม
ทางด้านผู้ตามแบบห่างเหิน ด้านผู้ตามแบบปรับตาม ด้านผู้ตามแบบเอาตัวรอด และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร เพ็ชรศรี (2557: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
พบว่า คุณลักษณะผู้ตามมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา มีสมบัติ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้ตามและประสิทธิภาพ
ที ม งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ : กรณี ศึ ก ษา กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า
คุณลักษณะของผู้ตามมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทีมงานต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก
ทางด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ด้านผู้ตามแบบ
เฉื่อยชามีความสัมพันธ์ทางลบ และด้านผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวก อาจเป็นเพราะผู้บริหารเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี โดยพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยหรืออนุญาติให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้อยู่และเริ่มปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหม่จะค่อย ๆ ทาไปเรื่อย ๆ โดยไม่
คานึงถึงระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจในเรื่องของการทางานทั้งด้านที่เกิดผลดีและ
ผลเสียต่อบริษัท รวมถึงหากมีข้อสงสัยสามารถซักถามข้อสงสัยในคาสั่งหรือปัญหาในการทางานได้และทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานจากผู้บริหาร ซึ่งทาให้คุณลักษณะของผู้ตามทางด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา และด้านผู้ตามแบบมี
ประสิทธิผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทเอกชนในย่านอโศก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรเชษฐ์ มั่ง
แว่น (2562: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้ตามที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พบว่า คุณลักษณะของผู้ตามส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ มาฆพร กรานต์เจริญ (2561: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยภาวะผู้ตามแบบมี
ประสิทธิผลและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขนาดใหญ่ พบว่า คุณลักษณะของผู้ตามมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 คุ ณ ลัก ษณะของผู้ตามที่ มีอิท ธิพลต่อความสามารถในการปรับ ตัวขององค์กรของบริษั ทเอกชน
ในย่านอโศก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะของผู้ตาม ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก ทางด้านผู้ตามแบบปรับตาม และด้านผู้ตามแบบเฉื่อยชา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยที่ ด้ า นผู้ ต ามแบบปรั บ ตามมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ และด้ า น ผู้ ต ามแบบเฉื่ อ ยชามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก อาจเป็นเพราะบริษัทมีการปรับกระบวนการบริหาร
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะการบริหารแบบยืดหยุ่นหรือบริษัทมีการจัดการและการบริหารงานโดยการนา
แนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางานและสามารถปรับเปลี่ยนการทางานของทีมงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
และบริษัทสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นจุดอ่อน โดยจัดฝึกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถนามาใช้ปรับปรุงตนเองและ
พั ฒ นางานได้ ซึ่ งท าให้ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต ามทางด้ า นผู้ ต ามแบบปรั บ ตาม และด้ า นผู้ ต ามแบบเฉื่ อ ยชามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ของบริษัทเอกชน ในย่านอโศก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวีร์ บุญคง (2562:
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การปรับตัวในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
สานักงานใหญ่เอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า คุณลักษณะของผู้ตามมีผลต่อความสามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารสานักงานใหญ่เอกชนแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช
มารวัฒ นสุข (2563: บทคัด ย่อ ) ได้ท าการศึ กษาเกี่ ยวกั บ การปรับตั วในอาชี พ ของเจ้ าหน้าที่ ลู กค้ าสัม พั น ธ์ : กรณี ศึ ก ษา
ศูน ย์การค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุ ณ ลั กษณะของผู้ ตามมี ผลต่อการปรับ ตัวในอาชีพ ของเจ้ าหน้ าที่ลู กค้าสั มพั น ธ์ :
กรณีศึกษาศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ตามด้านผูต้ ามแบบเอาตัวรอด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะพยายามหลีกเลี่ยง
งานที่ปฏิบัติแล้วขัดต่อหน้าที่ตนเอง และหากงานที่ได้รับมอบหมายมีความเสี่ยงจะต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงงานนั้นในทันที
เป็นต้น
2. จากการศึกษาคุณ ลักษณะของผู้ตามด้านผู้ ตามแบบปรับตามผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าองค์กรควรที่จะกาหนด
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้การดาเนินงาน ให้ประสบผลสาเร็จ และบุคลากรทุกคนในบริษัท ยอมรับและ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น
3. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าองค์กรควรที่จะยึดถือข้อมูลที่มี
ความถูกต้องแม่นยา เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการวางนโยบายการทางาน และมีความผิดพลาดในการทางานน้อย เป็นต้น
4. จากการศึกษาประสิท ธิผลการดาเนิ นงานขององค์ก รผู้วิจัยมีความคิดเห็น ว่าองค์ก รควรที่จะพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์กระตือรือร้น และอิสระในการทางาน และมีความเต็มใจและใส่ใจต่อการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เป็นต้น
5. จากการศึกษาความสามารถในการปรับตัวขององค์กรผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าองค์กรควรที่จะเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้
ในสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจ และใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการทางานและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทางานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ ที่ได้ให้คาแนะนา และได้ให้คาปรึกษาอย่างดียิ่ง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และอาจารย์ ดร.
เพชรรัตน์ จินต์นุงพงศ์ ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และได้แก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ค ณะบริห ารธุรกิ จเพื่ อสั งคม มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒทุ ก ท่ า น ที่ ได้ ให้ ค วามรู้
คอยอบรมสั่งสอน รวมถึงทักษะอันเป็นประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้นามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้
ขอขอบพระคุณ ครอบครัว บิ ดามารดา รุ่น พี่ เพื่ อ นร่วมชั้น เรียนการจัด การ (นอกเวลา) รุ่น ที่ 19 ที่ คอยให้ก าร
ช่วยเหลือ สนันสนุน ผลักดัน อดทน และให้กาลังใจกันเสมอมา รวมถึงมิตรภาพที่ดีที่มีให้กัน
ขอขอบพระคุณผู้ที่สละเวลาอันมีค่าที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุด
กับงานวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในงานวิจัยฉบับนี้
คุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งหลายจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ครอบครัว ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ และให้กาลังใจในทุกด้าน ที่ทาให้ประสบความสาเร็จในครั้งนี้
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