72 I
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ

The Relationship between Organizational Factors and the Operational
Behaviors of Employees in the Industrial Business of Metal Packaging
จารินี จุ้ยอ่อน 1
ชนัดดา เหมือนแก้ว 2
สุวรรธนา เทพจิต 3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยองค์การและ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ในสายงานผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ จ�ำกัด จ�ำนวน 245 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test One way ANOVA และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั
พบว่า
1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี อ่ ปัจจัยองค์การ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิสยั
ทัศน์ ระบบงาน สัมพันธภาพ รางวัล และการสือ่ สาร ปัจจัยองค์การทีม่ มี ากเป็นล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านระบบงาน และสัมพันธภาพ
ส่วนปัจจัยองค์การล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านรางวัล
2. ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
พฤติกรรมทีม่ มี ากเป็นล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านความมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมาย และความรับผิดชอบ ส่วนพฤติกรรมล�ำดับสุดท้าย ได้แก่
การท�ำงานเชิงรุก
3. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยองค์การจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงาน
ที่จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ในทุกด้าน ยกเว้นต�ำแหน่งงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านรางวัลและการสื่อสาร และฝ่ายที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้านระบบงาน สัมพันธภาพ รางวัล และการสือ่ สาร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
4. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน จ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานทีจ่ �ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นต�ำแหน่งงานและฝ่ายทีป่ ฏิบตั งิ าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการท�ำงาน
เชิงรุก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.671)
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยองค์การ พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ

1

2
3

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

I 73

Abstract

This research aims to: 1) study the opinions of employees on the organizational factors and the
operation behaviors of employees in the industrial business of metal packaging, 2) study the comparison
of the opinions of employees on the organizational factors and the operation behaviors of employees
classified as personal factors, 3) study the relationship between the organizational factors and the operation
behaviors of employees in the industrial business of metal packaging. The sample used in the study is the
operating employee in production lines of the industrial business of metal packaging by the number of 270
persons. The research tool is questionnaire, and the research statistics are percentage, mean, standard
deviation, T-test One way ANOVA and Pearson correlation coefficient. The results showed that;
1. The opinions level’s average of the employees towards the organizational factor is moderate level
in all aspects such as vision, working systems, relationships, award and communication. The highest
organizational factors are working systems and relationships, and the lowest organizational factor is award.
2. The opinions level’s average of the employees towards the operation behaviors of employees is
moderate level. The highest organizational factors are commitment to the goal and responsibility, and the
lowest organizational factor is proactive working.
3. In terms of the comparison study of the opinion of the employees toward the organizational factor
classified as personal factors, it found that the employees classified by sex, age, education level and service
year, have no difference opinion toward the organizational factor in all aspects except working position, and
have difference in award and communication. And the operating employees have difference opinion in
working system, relationship, award and communication with statistical significantly at level 0.05.
4. In terms of the comparison study of the employee opinion toward the operation behaviors of
employees classified as personal factors, it found that the employees classified by sex, age, education level
and service year, have no difference opinion toward the operation behaviors of employees except working
position. And the operating employees have difference opinion in proactive working with statistical significantly
at level 0.05.
5. In terms of the relationship between organizational factor and the operation behavior, it found
that the relationship is in the same direction, with statistical significantly at level 0.01 which is moderate
(r = 0.671).
Keywords : Organizational Factors, Operation behavioral of employee, Industrial business of metal packaging.
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1. บทนำ�
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึง่ ในปัจจัยด้านทรัพยากรการ
บริหารทีส่ �ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์การ (สุภาพร พิศาลบุตร,
2550) แม้องค์การจะตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่ อ การแข่ ง ขั น เป็ น อย่ า งมาก ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก ประกั น
ว่าพนักงานจะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ การเสริมสร้าง
ปัจจัยองค์การสูพ่ ฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน จึงเป็นวิธกี ารหนึง่
ในการปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้นใน
หมู่พนักงาน โดยเฉพาะกับบริษัทในในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
โลหะ ปัญหาด้านพฤติกรรมของพนักงานเป็นลักษณะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึง่ สะท้อนแนวคิดทีว่ า่ การปลูกฝัง
และพัฒนาพฤติกรรมมีความจ�ำเป็นต้องกระท�ำโดยไม่ชกั ช้า
และต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่อง (พนัส หันนาคินทร์, 2520)
เพราะพลังที่สามารถขับเคลื่อนองค์การให้มั่นคง ก้าวหน้า
และเสือ่ มไปในทิศทางใดย่อมขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
(อานนท์ อาภาภิรมย์, 2517) ถึงแม้บริษทั ได้พยายามด�ำเนิน
การเกี่ยวกับปัจจัยองค์การหลายประการเพื่อกระตุ้นหรือ
ปลูกฝังพฤติกรรมทีด่ แี ละเหมาะสม แต่แผนทีว่ างไว้ไม่ได้รบั
การตอบสนองมากนัก ผลที่ได้รับจึงไม่ทั่วถึงหรือไม่มีพลัง
เพียงพอทีจ่ ะบูรณาการเข้ากับระบบบริหารงาน การส่งเสริม
ขึ้นอยู่กับความถี่ของการรณรงค์กลายเป็นภาระของหน่วย
งานที่รับผิดชอบ แต่ไม่เกิดผลยั่งยืนเพราะพฤติกรรมที่
แสดงออกยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในชีวิต
ประจ�ำวันของบุคคลในองค์การอย่างสมำ�่ เสมอ จึงควรค่าแก่
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะเพือ่ เสริมสร้างปัจจัย
องค์การให้เข้มแข็ง และลดความเสีย่ งทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านจะ
ไม่เป็นไปตามทีอ่ งค์การคาดหวัง และทีส่ �ำคัญคือ การมุง่ เสริม
สร้างพฤติกรรมทีอ่ งค์การปรารถนาให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งาน
ต่อปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานต่อปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
องค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ

3. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดในประเด็นส�ำคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีดงั นี้
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยองค์การ
แม้วา่ การก�ำหนดลักษณะงานและเป้าหมายจะมีสว่ น
ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นไปตามผลที่คาดหวังได้ แต่
หากมีปจั จัยองค์การทีเ่ ด่นชัดทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสามารถรับรูไ้ ด้วา่
จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงานก็จะท�ำให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบนั
องค์การสมัยใหม่ยอมรับความส�ำคัญด้านความรูส้ กึ ของบุคคล
และอิทธิพลของปัจจัยองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานมาก
ยิง่ ขึน้
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน
พฤติกรรมเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่มา
กระทบกับบุคคล เกิดขึน้ ในช่วงทีม่ สี ติ รูส้ กึ ตัว หรือไม่รสู้ กึ ตัว
ก็ได้ ล้วนจัดเป็นพฤติกรรมทัง้ สิน้ พฤติกรรมทีอ่ งค์การมุง่ หวัง
ให้แสดงออกจนเป็นวัฒนธรรมองค์การ ท�ำให้พนักงานเกิด
ความชัดเจนว่าองค์การคาดหวังพฤติกรรมแบบใดจากตนเอง
ซึง่ สามารถประเมินได้อย่างมัน่ ใจว่า เมือ่ ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิ
งานตามนัน้ แล้วย่อมส่งผลดีแก่ทกุ ฝ่าย
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาสกร ศิระพัฒนานนท์ (2545) ศึกษาเรือ่ ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจ�ำการโรงพยาบาลของรัฐ
ทีม่ ชี อื่ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 300 คน พบว่า
พยาบาลมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับดีและมี
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านพยาบาลอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านพยาบาลมีความสัมพันธ์ในทางบวก ระดับปานกลาง
นอกจากนีย้ งั พบว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพยาบาล
จ�ำแนกตามอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะ
การปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน เมือ่ จ�ำแนกตามความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านพยาบาลพบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ฐาณิพทั ธ์ พรหมศาสตร์ (2545) ศึกษาเรือ่ ง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนที่มีชื่อ
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 234 คน พบว่า
พนักงานระดับหัวหน้าและพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารมีความ
พึงพอใจในปัจจัยการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาตำ�่ กว่าระดับปริญญาตรี
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และระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 แต่พนักงานทีม่ ี
ประสบการณ์ในการท�ำงานตำ�่ กว่า 10 ปี กับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ในการท�ำงานตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานไม่แตกต่างกัน
ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษทั
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งจ�ำนวน 350
พบว่า ระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม
การออกแบบงาน กระบวนการท�ำงาน การท�ำงานเป็นทีม
ในด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมด้านการแก้ไขปัญหา
อุ ป สรรคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารสื่ อ สารที่ ดี
การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ส�ำหรับเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 และปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีม
ของพนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01

4. วิธกี ารวิจยั
4.1 กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีดงั นี้
4.1.1 กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารใน
สายงานการผลิต ได้แก่ วิศวกร ช่าง พนักงานผลิต และ
พนักงานประกันคุณภาพสินค้า ในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จ�ำนวน 245 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4.1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยองค์การและพฤติกรรม
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครือ่ งมือนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำแบบสอบถามมาหาค่าความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ผ่านการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)
โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน พบว่า ข้อค�ำถามทุกข้อมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยได้ค่าเฉลี่ย IOC ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 จากนัน้ น�ำแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน น�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพือ่ หาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability Efficiency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า ของคอร์ น บาช (Cronbach’s Alpha) พบว่ า
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ .971 แสดงว่า แบบสอบถาม
มีความเชือ่ มัน่ สามารถน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ต�ำแหน่งงาน ฝ่ายทีป่ ฏิบตั งิ าน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
งาน
4.2.2 ตัวแปรที่ 1 และตัวแปรที่ 2 มีดงั นี้ (เกศรา
รักชาติ, 2556 และ สมยศ, 2554)
1. ปัจจัยองค์การ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ วิสยั ทัศน์
ระบบงาน สัมพันธภาพ รางวัล และการสือ่ สาร
2. พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แบ่งเป็น
5 ด้าน ได้แก่ การท�ำงานเชิงรุก การท�ำงานเป็นทีม ความ
มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ความรับผิดชอบ และความภาคภูมิใจ
ในองค์การ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ประสานงานกับ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งและรวบรวมแบบ
สอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตัวเอง ในช่วงระยะ
เวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2557
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส�ำเร็ จ รู ป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
4.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
4.4.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อ
ปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดย
การหาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่ งมาตรฐาน (S.D.)
4.4.3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานต่อปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA)
4.4.4 วิ เ คราะห์ ค ่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
องค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation)
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5. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย ส่วนใหญ่
มีอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
ปวช. มากทีส่ ดุ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งพนักงานผลิต ร้อยละ
86.53 ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นฝ่ายผลิต 1 ร้อยละ 47.76 ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 1-3 ปี

5.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน
ต่ อ ปั จ จั ย องค์ ก ารและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
5.2.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อปัจจัยองค์การโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านระบบงาน และสัมพันธภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่วนปัจจัยองค์การล�ำดับสุดท้าย
ได้แก่ ด้านรางวัล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.71 แสดงได้เห็นได้จาก
ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยองค์การโดยภาพรวม
ปัจจัยองค์การ
1. ด้านวิสยั ทัศน์
2. ด้านระบบงาน
3. ด้านสัมพันธภาพ
4. ด้านรางวัล
5. ด้านการสือ่ สาร
รวม
		
5.2.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ ง พฤติ ก รรมที่ มี ม ากเป็ น ล�ำดั บ แรก ได้ แ ก่

3.06
3.13
3.13
2.71
3.00
3.00

S.D.
0.67
0.61
0.69
0.77
0.65
0.68

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ด้านความมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมาย และความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.49 พฤติกรรมล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ การท�ำงานเชิงรุก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.01 แสดงให้เห็นได้จากตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยภาพรวม
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
1. ด้านการท�ำงานเชิงรุก
2. ด้านการท�ำงานเป็นทีม
3. ด้านความมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมาย
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความภาคภูมใิ จในองค์การ
รวม
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานต่อปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ลหะ
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
5.3.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานต่อปัจจัยองค์การจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3.01
3.33
3.49
3.49
3.39
3.31

S.D.
0.64
0.70
0.67
0.67
0.68
0.69

ระดับพฤติกรรม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
พนักงานทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยองค์การโดย
รวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
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พนักงานทีม่ ตี �ำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตก
ต่างกันในด้านรางวัล และการสือ่ สาร แต่ไม่พบความแตกต่าง
กันในด้านวิสัยทัศน์ ระบบงานและสัมพันธภาพ จึงท�ำการ
ทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า พนักงานผลิต มีความ
คิดเห็นด้านรางวัลมากกว่าช่าง และช่างกับพนักงานผลิต
มีความคิดเห็นด้านการสือ่ สารมากกว่าวิศวกร
พนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันในด้านระบบงาน สัมพันธภาพ รางวัล
และการสือ่ สาร แต่ไม่พบความแตกต่างกันในด้านวิสยั ทัศน์
จึงท�ำการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า พนักงาน
ฝ่ายผลิต 2 มีความคิดเห็นด้านระบบงาน สัมพันธภาพ และ
การสือ่ สารมากกว่าพนักงานฝ่ายผลิต 1
5.3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านจ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
พนักงานทีจ่ �ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ในทุกด้าน

พนักงานที่มีต�ำแหน่งและฝ่ายที่ปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
ทดสอบพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในแต่ละด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันในด้านการท�ำงานเชิงรุก แต่ไม่พบความแตกต่าง
กันในด้านการท�ำงานเป็นทีม ความมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมาย ความ
รับผิดชอบ และความภาคภูมใิ จในองค์การ ส�ำหรับพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของพนักงานทีม่ คี วามแตกต่างกัน จึงท�ำการ
ทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ต�ำแหน่งวิศวกร
มีพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านมากกว่าช่าง พนักงานผลิต และ
พนั ก งานประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ส�ำหรั บ ฝ่ า ยผลิ ต 2
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการท�ำงานเชิงรุก มากกว่า
ฝ่ายผลิต 1 และฝ่ายเคลือบพิมพ์
5.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
องค์การกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การกับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 อยู่ในระดับปานกลาง
(r = 0.671) แสดงให้เห็นได้จากตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างปัจจัยองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
		
r
การทดสอบค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างปัจจัยองค์การกับ		
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน		
0.671**

Sig.
(2-tailed)
0.000

** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

6. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ด้านต่างๆ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
6.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัย
องค์การในธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยองค์การ พบว่า ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจัย
องค์การด้านสัมพันธภาพ และระบบงานมีมากเป็นล�ำดับแรก
ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้บังคับบัญชามีความเป็น
กันเองกับพนักงาน ประกอบกับได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิ บั ติ ง านจากฝ่ า ยอื่ น ๆ เสมอ ผู ้ บ ริ ห ารให้ เ กี ย รติ แ ละ
ตระหนักในคุณค่าของพนักงาน ซึง่ พนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง
30-39 ปี และตัง้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป ได้ตอบรับความคิดเห็นนีว้ า่
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองกับพนักงานเป็นล�ำดับแรก
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล�ำดับขั้นแห่งความต้องการ

ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ทีว่ า่ บุคคลต้องมีสมั พันธภาพ
กับบุคคลอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
ทีน่ อกเหนือจากความต้องการด้านวัตถุ คือ ต้องการให้ตวั เอง
มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ซึง่ ความต้องการดังกล่าว
เกิดจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น จึงถือได้ว่ามีความ
จ�ำเป็นและความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต ส่วนประเด็นที่
พนักงานมีความคิดเห็นรองลงมา คือ การวางตัวบุคคลได้
เหมาะสมกับงาน ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานตาม
ความถนัด อันจะเป็นผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
(ไพฑูรย์ พรหมเสนา, 2545) ส�ำหรับปัจจัยด้านวิสัยทัศน์
ประเด็นหลักล�ำดับแรกซึง่ พนักงานส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน
คือ วิสยั ทัศน์ได้สะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์การเฉพาะ
ด้าน โดยเฉพาะวิศวกรเห็นด้วยมากกว่าต�ำแหน่งงานอื่นๆ
ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่ว่าวิศวกรซึ่งมีการศึกษาสูงในระดับ
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ปริญญาตรีจะเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการรับรูแ้ ละถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรระดับอื่นๆ และจะต้องเป็นผู้น�ำท�ำ
ภารกิจตามวิสยั ทัศน์ให้ประสบความส�ำเร็จ เสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์ (2538) ให้แนวคิดว่าเมือ่ สร้างวิสยั ทัศน์ขนึ้ มาแล้วจ�ำเป็น
ต้องอธิบายให้สมาชิกขององค์การได้รบั รู้ เข้าใจ และมองเห็น
ความเป็นไปได้ ส�ำหรับปัจจัยด้านการสือ่ สาร พบว่า ต�ำแหน่ง
วิศวกรและพนักงานประกันคุณภาพสินค้ามีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นคิดดี พูดดีในแง่บวกกับผูร้ ว่ มงานเสมอเป็นล�ำดับแรก
โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากมีเจตคติเป็น
ฐานทีด่ ตี อ่ บุคคลอืน่ การแสดงออกต่อบุคคลรอบข้าง จึงเป็น
ไปด้วยดีเสมอๆ หรืออาจเกิดจากการเลือกรับรูข้ อ้ มูลของผูร้ บั
สารก็เป็นได้ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ให้แนวคิดว่าการ
เปิดรับสาร ผู้รับจะเลือกเปิดรับสารที่สอดคล้องกับความรู้
ค่านิยม ความเชือ่ เจตคติของตนเอง ดังนัน้ ถ้าผูส้ ง่ และผูร้ บั สาร
มีความเข้าใจตรงกันในข้อมูลด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ดี
ก็จะท�ำให้การสือ่ สารเป็นไปอย่างได้ผล ซึง่ วิศวกรและพนักงาน
ประกันคุณภาพสินค้ามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
เป็นไปในด้านบวก ส�ำหรับปัจจัยด้านรางวัลถึงแม้ในภาพรวม
ทัง้ หมดจะจัดอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่พนักงานมีความเห็น
ว่าเป็นปัจจัยล�ำดับสุดท้าย เมื่อจ�ำแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ต�ำแหน่งช่างให้ความเห็นในระดับน้อยทุกข้อ ประเด็นส�ำคัญ
คือ ให้รางวัลตามความสามารถอย่างเหมาะสมเป็นล�ำดับ
สุดท้าย พัฒนพงศ์ หนูพันธ์ (2537) ให้แนวคิดว่า รางวัล
ตอบแทนมีความส�ำคัญต่อการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่
พนักงานได้อย่างมาก รางวัลตอบแทนทีส่ นองความต้องการ
ขั้นพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยได้ดี จะสามารถจูงใจ
พนักงานในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน และรางวัล
ตอบแทนที่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นสูงขึ้นไปจะ
ท�ำให้พนักงานทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
จริงจัง ซึง่ ท�ำให้งานสัมฤทธิผ์ ลอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงาน
วิจัยฉบับนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น กล่าวคือ
ล�ำดับแรกที่พนักงานส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกัน ได้แก่
ประเด็ น ระบบการให้ ร างวั ล น�ำไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับผลวิจยั ตามความคิดเห็นของพนักงาน
ที่มีต่อปัจจัยองค์การจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ฝ่ายทีป่ ฏิบตั งิ าน
และระยะเวลาการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับปานกลางทุกปัจจัย
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ระบบงาน วิสยั ทัศน์ การสือ่ สาร และ
รางวั ล ตามล�ำดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากองค์ ก ารสามารถ
สนับสนุนปัจจัยองค์การในระดับทีไ่ ม่มากเกินไปแต่กไ็ ม่นอ้ ย
เกินไป

6.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานที่ มี ต ่ อ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งานในธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามระดับ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านจ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ต�ำแหน่งงาน และฝ่ายทีป่ ฏิบตั งิ าน มีความคิดเห็นว่า
พฤติกรรมที่มีมากเป็นล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นสู่
เป้าหมาย และความรับผิดชอบ โดยมีความคิดเห็นรายข้อตรงกัน
ทุกประเด็นในระดับมาก ได้แก่ ยอมรับทุกครั้งเมื่อเกิดข้อ
ผิดพลาดและแก้ไขให้ดขี นึ้ และปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายทันเวลาทีก่ �ำหนด สุพตั รา สุภาพ (2535) ให้ความ
เห็นในเรือ่ ง ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ซึง่ ควรยึดหลัก
การกระจายอ�ำนาจและมอบหมายงานตรงตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและตรงตามสายงาน จะเห็นได้วา่ ความรับผิดชอบ
เป็นพฤติกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
งาน ฉะนัน้ ทุกเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่วา่ จะปฏิบตั ิ
งานในต�ำแหน่งงานใดหรือฝ่ายใด พนักงานต้องตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบเป็นหลัก สุธิมน ศรีโชติ
(2543) วิจยั เกีย่ วกับเรือ่ ง ความรับผิดชอบในหน้าที่ พบว่า
“ความรับผิดชอบในหน้าทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะสามารถพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าสู่ความส�ำเร็จได้” ส�ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่องค์การจัดขึ้น พนักงานมีความคิดเห็นเป็นล�ำดับ
สุดท้าย องค์การจึงควรจัดกิจกรรมทีพ่ นักงานเห็นประโยชน์
หรือให้คณ
ุ ค่าแก่พนักงานและสังคมมากขึน้ ส�ำหรับพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของพนักงานด้านการท�ำงานเชิงรุกมีนอ้ ยกว่า
พฤติกรรมอื่นๆ โดยมีเป็นล�ำดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประเด็นการเป็นผูน้ �ำเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ได้กอ่ นผูอ้ นื่ ซึง่ ต�ำแหน่งช่างมีความเห็นว่า ยังอยูใ่ นระดับ
น้อย โดยทีต่ �ำแหน่งอืน่ ๆ มีความเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาให้เป็นผู้น�ำเชิงนวัตกรรมก่อน
ผูอ้ น่ื อาจก้าวตามไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ซึง่ ก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (ออนไลน์)
ให้แนวคิดว่าการเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมมีความส�ำคัญและ
เป็นปัญหาเร่งด่วนทีค่ วรหาวิธพี ฒ
ั นา
6.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยองค์การและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัย
องค์การ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
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ปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยองค์การ
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นต�ำแหน่งงาน พบว่า พนักงานผลิตมีความ
คิดเห็นด้านรางวัลมากกว่าช่าง จากผลการวิจยั ช่างให้ความ
คิดเห็นว่า รางวัลเป็นปัจจัยองค์การทีม่ นี อ้ ยกว่าด้านอืน่ และ
ให้ความส�ำคัญกับรางวัลที่เป็นตัวเงินมากกว่าค่าตอบแทน
อื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากต�ำแหน่งช่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) ซึง่ วุฒิ
การศึกษาจะมีความสัมพันธ์ตอ่ การก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ส�ำคั ญ ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นต�ำแหน่งงานและฝ่ายที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็น
แตกต่ า งกั น ในพฤติ ก รรมการท�ำงานเชิ ง รุ ก โดยพบว่ า
ต�ำแหน่งช่างมีความคิดเห็นว่า ควรวิเคราะห์ปัญหาที่เคย
เกิดขึน้ และหาแนวทางแก้ไขไว้ลว่ งหน้า พัฒนาวิธปี ฏิบตั งิ าน
ใหม่ๆ เพื่อให้งานส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสนอ
สินค้าและบริการโดยเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง
6.4 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
องค์การกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
อาจเนือ่ งจากการด�ำเนินการเกีย่ วกับปัจจัยองค์การยังไม่เต็ม
ที่ พนักงานให้ความคิดเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคม
ที่องค์การจัดขึ้นยังน้อย แรงขับด้านการท�ำงานเชิงรุกอยู่ใน
ล�ำดับสุดท้าย และพนักงานโดยรวมมีความคิดเห็นว่าการให้
รางวัลยังไม่เสมอภาค ตลอดจนวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นปัจจัยขับ
เคลือ่ นพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ในทิศทางเดียวกันในระดับตำ�่

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากผลการวิจยั
ผลการวิ จั ย ในภาพรวมที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ทุกด้าน ทั้งปัจจัยองค์การและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
จึงใคร่เสนอแนะประเด็นส�ำคัญเพือ่ เป็นแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาดังนี้
7.1.1 ควรสนั บ สนุ น ปั จ จั ย องค์ ก ารที่ มี น ้ อ ยกว่ า
ด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ด้านรางวัล การให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ซึง่ อาจเป็นโดยทางตรง เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน หรือโดยทางอ้อม
เช่น สวัสดิการ ทีพ่ กั อาหาร รถรับส่ง บริการทางการแพทย์
การให้ซอื้ สินค้าบริโภคในราคาถูกฯลฯ ผลตอบแทนดังกล่าว

นี้จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางร่างกาย เพื่อ
สร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงควรเพิ่มการให้
รางวัลกับพนักงานที่ท�ำประโยชน์ให้กับองค์การโดยเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นตัวเงิน เช่น ค�ำชมเชย
พนักงานดีเด่น ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น
7.1.2 ควรสนับสนุนการท�ำงานเชิงรุกผู้ปฏิบัติงาน
ควรทีจ่ ะกล้าเผชิญกับความเป็นจริง ในสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
สร้างความมัน่ ใจว่าจะเลือกตอบสนองให้งานเกิดผลลัพธ์ทดี่ ี
ได้ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการเป็นผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ก่อนผูอ้ นื่ Covey (1989) พบว่า บุคคล
ต้องยอมรับปัญหาและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับปัญหานั้น
บุคคลทีม่ อี ปุ นิสยั เชิงรุกจะมีลกั ษณะทีส่ ามารถตอบสนองต่อ
สิง่ เร้า มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในสถานการณ์และ
เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของงานไปสู่
อุปนิสยั เชิงรุกเพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิผล
ตามนัยดังกล่าว จึงควรฝึกให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
เช่น ด้านการพัฒนาองค์การเพือ่ เพิม่ ผลผลิต การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและ
สร้างสรรค์ ซึง่ สามารถกระท�ำได้ เช่น ใช้วธิ รี ะบบข้อเสนอแนะ
(Suggestion System) เป็นต้น
7.1.3 ควรสนับสนุนพฤติกรรมด้านความภาคภูมใิ จ
ในองค์การ ซึ่งเกิดจากพนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่
ได้ปฏิบัติงานในองค์การ รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่น
กล่าวถึงองค์การในทางที่ดี มีความผูกพันต่อองค์การและ
เต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเพือ่ องค์การ องค์การจึงควรธ�ำรงรักษา
บุคลากรโดยการส่งเสริมผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวไว้อย่าง
แน่นแฟ้น เช่น พัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าตรงสายงานที่
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ สร้างขวัญ ก�ำลังใจ
7.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ บ่งชีไ้ ด้วา่ การด�ำเนิน
การเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย องค์ ก ารยั ง ไม่ ม ากพอที่ จ ะเป็ น พลั ง
ขับเคลือ่ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงานได้อย่างเต็มที่
ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาอยู่ ณ จุดใดจะแก้ไขโดยวิธใี ด
ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรได้พจิ ารณาร่วมกัน
7.2 ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมโดยตรงจาก
ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักเกี่ยวกับปัจจัยองค์การและพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละสายงาน
7.2.2 ควรแยกศึก ษารายอุตสาหกรรมในเชิง ลึก
เพราะในแต่ละอุตสาหกรรมมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
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7.2.3 ควรศึกษาปัจจัยองค์การให้หลากหลายมาก
ขึน้ เช่น เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการฯลฯ
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