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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) ในการปฏิบติังาน 2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัด้านความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอกชน 3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านซอฟท์สกิล 

(Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน กรณีศึกษาพนักงาน

บริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชน ในเขต 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 400 ราย ซ่ึงผูว้ิจยัได้รับการตอบกลบัของแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมติฐานคือสถิติถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบัความสาคญัทาง

สถิติ 0.05  
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ผลวิจยัพบวา่ 1)  ปัจจยัดา้นทกัษะซอฟทส์กิล (Soft Skills) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โดยภาพรวมมีทกัษะอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การท างานเป็นทีม            

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ปัจจัยด้านด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 

การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 3) ทกัษะดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) 

โดยรวมส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนอย่างมีนยัส าคญั และวิเคราะห์ราย

ทกัษะมีจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ความฉลาดทางอารมณ์ การส่ือสารท่ีดี ความเป็นผูน้ า การแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อน 

และการบริหารเวลา  ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาศกัยภาพในด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ของตวัพนักงานเอง หรือผูบ้ริหาร และฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล มาให้วางแผนการฝึกอบรม และการโคช้ ภายในบริษทัได ้เพื่อเป็นปัจจยัส่งเสริมให้พนกังานมี

ความส าเร็จในการปฏิบติังาน และท าใหบ้ริษทับรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้

ค าส าคัญ: ซอฟทส์กิล ความส าเร็จในการปฏิบติังาน พนกังานบริษทัเอกชน 

 

Abstract 

This purpose of this research were 1) to study the factors of the soft skills in performance 2)  to study 

the factors of the successful performance of private company employees 3) to study the factors of the soft skills 

that affect the successful performance of private company employees a case study of private company 

employees in Bangkok Metropolitan Region. The sample group used in this study were 400 populations who 

were the of private company employees in Bangkok Metropolitan Region area. The questionnaire was 

conducted as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The hypothesis testing was used the Multiple Regression analysis. The level of significance 

was p < 0.05. 

The result of the study the soft skills on the successful performance of private company employees: A 

case study of private company employees in Bangkok Metropolitan Region found that. 1) The soft skill factors 

of the private company employees in the Bangkok Metropolitan Region as a whole, they have skills at a high 
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level considered in details, it was found that Team work skill with the highest mean which is at the highest level. 

2) The successful performance of private company employees of the private company employees in the Bangkok 

Metropolitan Region as a whole, they have success level at a high level considered in details, it was found that 
Achieving goals with the highest mean which is at the high level.  3) The soft skills on the successful 

performance of private company employees: A case study of private company employees in Bangkok 

Metropolitan Region.  From the analysis, In the overall of the soft skills were affected the successful 

performance of private company employees significantly and analyze each skill there are 5 soft skills including 

Emotional Intelligence, Good Communication, Leadership, Complex problems solving and Time management 

that affected the successful performance of private company employees significantly. This can be used as a 

guideline for developing the potential of the Soft Skills of the employees themselves or Management Team and 

Human Resources Department can use in employee development plan and coaching program within the 

company to be a factor to promote employees to have the successful performance and enable the company to 

achieve its objectives 

Key Words: Soft skills, Successful performance, Private company employees 

 

บทน า 

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี การรูปแบบในการด าเนินธุรกิจมีการ

เปล่ียนแปลง มีการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานมากข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงหากองค์กรใดไม่สามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงน้ีได ้องค์กรนั้นก็ย่อมท่ีจะประสบปัญหาทาง

ธุรกิจส่งผลใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆท่ีปรับตวัได ้ส่งผลต่อผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี หรืออาจส่งผลให้

บริษทัเลิกกิจการไปในท่ีสุด ดงันั้นส่ิงท่ีจะส่งผลโดยตรงอีกประเด็นคือ รูปแบบการท างานของพนกังานของ

บริษทั ท่ีตอ้งมีการปรับตวั และมีการพฒันาทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยหลกัดา้นทกัษะการท างานของ

ผูป้ฏิบติังานนั้น จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Hard Skills หรือ ทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีมีความเช่ียวชาญใน

อาชีพนั้นๆ ผูป้ฏิบติังานใดท่ีมีระดบัทกัษะสูงก็ย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูงตามไปดว้ย และมีทกัษะอีก

ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้ัน คือ Soft Skills เป็นทกัษะทางอารมณ์และสังคมของผูป้ฏิบติังานท่ีต้องมีในการ

ปฏิบติัร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละวิชาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการท าให้การปฏิบติังานราบร่ืน ปรับตวัและ
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ประสบความส าเร็จได ้(สุรชยั บุรพานนทชยั 2563 ไดอ้า้งอิงแนวคิด Riggio 1986, Goleman 1998, รศ.ดร.วิชยั 

วงษใ์หญ่ และรศ.ดร.มารุต พฒัผล 2562) 

Hard Skills และ Soft Skills จึงเป็นส่วนผสมท่ีส าคัญในการท างานในยุคปัจจุบันของผูป้ฏิบัติงาน 

เพราะฉะนั้นคนเก่งยุคใหม่ตอ้งมีทกัษะทั้ง 2 ดา้น คือ เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน ซ่ึงเป็นสุดยอดปรารถนาของทุก

องคก์ร จึงมีค ากล่าวท่ีวา่ (จากบทความจากเวบ็ไซต ์พละกริท คอนซลัแทนท ์เร่ือง Soft Skills คืออะไร)  “Hard 

Skills หรือทกัษะความรู้ทางวิชาชีพ ท าให้คุณได้รับการพจิารณาจากองค์กรในการเรียกสัมภาษณ์ แต่ Soft Skills 

จะท าให้คุณได้งานและรักษาต าแหน่งงานของคุณไว้ได้” ซ่ึงคนท่ีมีทกัษะดา้นน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในต าแหน่ง

ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานเสมอไป พนักงานระดับต่างๆ ก็ควรจะต้องมี ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วก็จะท าให้เกิด

วฒันธรรมองคก์รท่ีดี  

อีกประเด็นท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาคือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานใน

บริษทัเอกชน ซ่ึงความส าเร็จในการปฏิบติังานนั้นมีองค์ประกอบในหลายส่วนด้วยกนั โดยสะทอ้นมาจาก 

ผลส าเร็จของงานเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย ความสามารถในการส่งมอบงานไดท้นัเวลา แกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วและ

มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน

ร่วมงาน ลูกนอ้ง หรือบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และเกิดความมัน่คง มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัซอฟทส์กิล (Soft Skills) และความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีแนวคิดคือ ซอฟทส์กิล (Soft Skills) อะไรบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน โดยขอ้มูลจากการคน้ควา้วิจยัจะเป็นโอกาส เพื่อใชเ้ป็นตวัก าหนด

ปัจจัยในการพฒันาด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ได้อย่างเหมาะสมท่ีส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานของพนกังานของบริษทัเอกชนต่างๆได ้และหากเม่ือพนกังานมีทกัษะดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ี

สูงช้ึนก็ยอ่มส่งต่อผลการด าเนินของบริษทัไดเ้ช่นกนั 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) ในการปฏิบติังาน 

  2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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ขอบเขตการวจิัย 

 การวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ขอบเขตและจ านวนประชากร 

พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวนแรงงานในระบบ 3,867,300 คน ขอ้มูล

การจา้งงานปี 2562 สถิติแรงงานประจ าปี 2562 ส านกัปลดักระทรวงแรงงาน 

ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 

จากขนาดของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นจ านวนท่ีไม่แน่นอนมีเพิ่มลดตลอดเวลา ผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีการหา

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยการ เปิดตารางส าเร็จรูปหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) อา้งอิงจาก

วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากงานวิจยัของ สุลิตา สุปิณะ, อรยา เรียบไธสงค์, ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

(2563) โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน หรือ ∞ (Infinity) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเกิน 

100,000 คน  จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นการศึกษา 

ตัวแปรอสิระ ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั (Independent Variable) คือ ซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีส าคญัในการ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์,   การโนม้นา้ว/จูงใจ, การส่ือสารท่ีดี, ความเป็นผูน้ า, มนุษยสัมพนัธ์, 

การท างานเป็นทีม, การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน, ความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถในการปรับตวั และการ

บริหารเวลา 

ตัวแปรตาม ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั (Dependent Variable) คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกัาน

บริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบดว้ย การบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีก าหนด, กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วทนัเวลา, ความพึงพอใจในผลงาน

ของทุกฝ่าย และความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงระดับซอฟท์สกิล (Soft Skills) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนกังานบริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. เพื่อให้สามารถน าผลการศึกษาปัจจัยด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาซอฟท์สกิล (Soft Skills) ท่ี

เหมาะสม ทั้งในส่วนของบริษทัและพนกังาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัซอฟท์สกลิ (Soft Skills)  

สุรชัย บุรพานนทชัย (2563:16)   ศึกษาเร่ือง ทกัษะทางสังคม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีจ าเป็นและ

ส าคญั ต่อการปฏิบติังานของคนประจ าเรือ กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ไดอ้า้งอิงแนวคิดของ  ริกจิโอ (Riggio, 

1986: 651) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทางสังคม หมายถึง ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร

ทางสังคมในดา้นอารมณ์และสังคม ซ่ึงจดัหมวดหมู่ไว ้3 ดา้น คือ ทกัษะในการรับสาร ทกัษะในการส่งสาร และ

ทกัษะในการควบคุมการส่ือสารระหวา่งบุคคล  และอา้งอิงแนวคิดของ โกลแมน (Goleman, 1998: 27,95) ซ่ึงได้

ให้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพและสาย

สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตลอดจนสามารถท่ีจะ คน้พบส่ิงท่ีเป็น พื้นฐานร่วมกนัของคนในองคก์รและท าให้คนใน

องคก์ารมีความสามคัคีปรองดองกนั 

รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และรศ.ดร.มารุต พฒัผล (2562:1-4) Soft skills หมายถึง ทกัษะด้านความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก และการส่ือสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานให้ประสบ ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค ์นวตักรรม ซ่ึง Soft skills จะช่วยส่งเสริมการพฒันา Hard skills หรือทกัษะเฉพาะทาง

อยา่งต่อเน่ือง 
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ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย ์(2563: 39) ซอฟต์สกิล (Soft Skill) คือ ทกัษะด้านอารมณ์และทกัษะสังคม เป็น

ทกัษะท่ีช่วยส่งเสริมความฉลาด ความสามารถทางอารมณ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นทกัษะท่ีช่วยให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างไม่เป็น

ปัญหา  

บทความจากเวบ็ไซต ์พละกริท คอนซลัแทนท ์(2564) เร่ือง Soft Skills คืออะไร?   Soft Skills คือ ทกัษะ

ท่ีใชป้ฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพื่อให้ท างานร่วมกนัไดดี้และประสบความส าเร็จ Soft Skills เป็นค าท่ีรวมทกัษะหลาย

ดา้นท่ีเก่ียวกบัการท างานกบัผูค้นใหไ้ดผ้ลดี เช่น 

• ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ (EQ -การรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง รู้วธีิบริหารจดัการอารมณ์ตนเองและผูอ่ื้น) 

• ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (People skills ไดแ้ก่ ทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือในการท างาน รวมถึงทกัษะการส่ือสาร รับฟังและเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น) 

• ทกัษะทางสังคม (Social skills -ความสามารถในการปฏิบติัตวัเองเพื่อให้อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมนั้นๆ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม) 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

บทความจากเวบ็ไซต ์novabizz.com  (2564) เร่ือง ทฤษฎีความส าเร็จ  ไดแ้สดงไวว้า่ ทฤษฎีความส าเร็จ 

(Achievement Needs (nAch)) เมคเคลแลนด์ (McClelland,1953) มีความเช่ือว่า มนุษยเ์รามุ่งจะกระท า ส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ให้ส าเร็จลุล่วงไป ลกัษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ ในความส าเร็จสูง (McClelland,1947)ไดเ้ก็บรวบรวม

ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ชอบท างาน ท่ีมีระดบัยากปานกลาง เป็นงานท่ีไม่ยาก หรือง่ายเกิน 

2. ชอบไดรั้บการตอบสนอง ต่อผลงานทนัทีท่ีผลส าเร็จ เพื่อจะไดว้ดัประเมินผลงานความกา้วหนา้ ของ

เขา และจะวดัตามกฏเกณฑท่ี์บ่งเฉพาะ 

3. ชอบท่ีจะท าส่ิงใดแลว้ท าให้ส าเร็จไป และเขามกัมีความสนใจ ในงานนั้น ๆ มีการตอบสนอง ความ

ตอ้งการภายใน (Intrinsic Reward) งานนั้น ควรน่าสนใจและทา้ทาย 

4. เม่ือเลือกและมีจุดมุ่งหมายแลว้ จะตอ้งท าจนส าเร็จลุล่วงไป 
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ธรารินทร์ ใจเอ้ือพลสุข (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของ

ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย มีการน าเอากรอบแนวคิดความส าเร็จในการปฏิบติังาน (Work Success) 

เป็นส าคญัมาใช ้ประกอบดว้ย  

1.การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment)  

2.การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource)  

3.กระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operations)  

4.ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

 สุลิตา สุปิณะ, อรยา เรียบไธสงค์, และธิติรัตน์ วงษก์าฬสินธ์ุ (2563: 125) ความส าเร็จในการปฏิบติังาน

ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรวดเร็วในการท างาน 2) ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และ 3) ดา้น

การปฏิบติังานเช่ือถือได ้

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยการสารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน

การศึกษางานวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม ได้แก่       

รศ.สุจิตรา จนัทนา พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นไดน้ าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยท าการแจกกบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสภาพความเป็นกลุ่มตวัอย่างจานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ โดยการวิเคราะห์ 

ประมวลหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามทกัษะด้าน

ซอฟทส์กิล (Soft Skills) ภาพรวม ไดเ้ท่ากบั 0.939 แสดงวา่ ผา่นความเช่ือมัน่ในระดบัดีมาก (Excellent)  และค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามความส าเร็จในการปฏิบติังาน ภาพรวมได้

เท่ากบั 0.898 แสดงวา่ ผา่นความเช่ือมัน่ในระดบัดี (Good)  หมายถึงแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถ

น าไปศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริงได ้โดยมีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัต าแหน่ง และอายกุารท างานโดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านทกัษะซอฟท์สกิล (Soft Skills) มีทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย ความฉลาดทาง

อารมณ์,   การโน้มน้าว/จูงใจ, การส่ือสารท่ีดี, ความเป็นผูน้ า, มนุษยสัมพนัธ์, การท างานเป็นทีม, การแก้ไข

ปัญหาท่ีซบัซอ้น, ความคิดสร้างสรรค,์ ความสามารถในการปรับตวั และการบริหารเวลา 

ส่วนท่ี 3 ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน ทั้งหมด 4 ด้าน  ประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนด, กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วทนัเวลา, ความพึงพอใจในผลงานของ

ทุกฝ่าย และความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

ส่วนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวเิคราะห์สมมติฐาน จะใช้

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนักงานบริษทัเอกชน ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน 

คิดเห็นร้อยละ 58.8 อายุอยูใ่นช่วง 36-40 ปี จ  านวน 121 คน ร้อยละ 30.3  สถานะภาพโสด จ านวน 213 คน ร้อย

ละ 53.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 253 ร้อยละ 63.2  รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 
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จ านวน 200 คน ร้อยละ 50 ระดบัต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ จ านวน 141 คน ร้อยละ 35.3 และอายุการ

ท างาน (นบัตั้งแต่บริษทัแรกของการท างาน) 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 254 คน ร้อยละ 63.5 

2. ปัจจยัดา้นทกัษะซอฟทส์กิล (Soft Skills) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดยภาพรวมมีทกัษะอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =4.01)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ การท างานเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.26)   รองลงมา คือ มนุษยสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =4.19)   

และล าดบัสุดทา้ยคือ การโนม้นา้ว/จูงใจ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.79) 

3. ปัจจยัดา้นดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.10)  รองลงมา คือ กระบวนการท างานมี

ประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาได้รวดเร็วทนัเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =3.99)  และล าดบัสุดทา้ยคือ 

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.59)   

4. ปัจจัยด้านทักษะซอฟท์สกิล (Soft Skills) ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจากวิเคราะห์ทกัษะดา้น

ซอฟท์สกิล (Soft Skills) โดยรวมส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมของพนักงานบริษทัเอกชน 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 และวเิคราะห์รายทกัษะมีจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ 2) การส่ือสารท่ี

ดี 3) ความเป็นผูน้ า   4) การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน และ 5) การบริหารเวลา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05   

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัปัจจยัด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถสรุปตามวตัถุประสงค์

ได ้ดงัน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพราะว่ากลุ่ม

พนกังานในบริษทัในอุตสาหกรรมอาหารและบริษทัเอกชนทัว่ไปจะมีสัดส่วนผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย มีอายุอยู่

ในช่วง 36-40 ปี  อยูใ่นสถานะภาพโสด เพราะวา่ปัจจุบนักลุ่มผูท้  างานในบริษทัเอกสารมีแนวโนม้ท่ีจะแต่งงาน

ชา้ลงกวา่อดีต ส าเร็จระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพราะวา่การจา้งงานในบริษทัเอกชนส่วนใหญ่ท่ี
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ปฏิบติังานในส านกังานจะจา้งงานพนกังานในระดบัปริญญาตรีมากกวา่ มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 

เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นระดบัผูบ้ริหารและมีประสบการณ์ท างานหลายปี และบริษทัเอกชนมีการก าหนดอตัรา

ค่าจา้งท่ีสูงข้ึนจากการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ระดบัต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ และอายงุาน 10 ปี ข้ึนไป 

2. ศึกษาปัจจยัดา้นระดบัทกัษะซอฟท์สกิล (Soft Skills) ในการปฏิบติังาน ทั้ง 10 ทกัษะ ประกอบด้วย 

ความฉลาดทางอารมณ์,   การโนม้นา้ว/จูงใจ, การส่ือสารท่ีดี, ความเป็นผูน้ า, มนุษยสัมพนัธ์, การท างานเป็นทีม, 

การแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อน, ความคิดสร้างสรรค,์ ความสามารถในการปรับตวั และการบริหารเวลา โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การท างานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 

รองลงมา คือ มนุษยสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และล าดบัสุดทา้ยคือ การโนม้นา้ว/จูงใจ ค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

2.1. ทกัษะการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษทัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นทกัษะท่ีมี

ความส าคญัท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งมีและพฒันาตนเอง เพื่อการท างานสามารถรู้และเขา้ใจ

บทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีหลากหลายได ้

ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิดของ ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย ์(2563) เร่ืองการพฒันาทกัษะซอฟต์สกิลด้วยการ

ด าเนินโครงการจิตอาสาตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา  กล่าวไวว้่า การท างานเป็นทีม คือการร่วมกนั

ปฏิบติังานดว้ยแรงกายแรงใจ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์องงาน 

2.2. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ของพนกังานบริษทัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นทกัษะท่ีช่วย

ส่งเสริมการท างานเกิดความส าเร็จราบร่ืนจากมีความเห็นอก เห็นใจ และเขา้ใจผูอ่ื้น มีและสร้างความ

ร่วมมือจากความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรชยั บุรพานนทชยั (2563) อา้งอิง

แนวคิดของ โกลแมน (1998) กล่าวไวว้่า ทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพ

และสายสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตลอดจนสามารถท่ีจะคน้พบส่ิงท่ีเป็น พื้นฐานร่วมกนัของคนในองค์กร

และท าใหค้นในองคก์ารมีความสามคัคีปรองดองกนั  

3. ศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน ประกอบดว้ย 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด, กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วทนัเวลา, 

ความพึงพอใจในผลงานของทุกฝ่าย และความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 

คือ กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็วทนัเวลา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และล าดบั

สุดทา้ยคือ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
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3.1. การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด เป็นเร่ืองท่ีพนักงานบริษทัเอกชนให้ความส าคญัในการ

ด าเนินงานให้ไดต้ามเป้าหมาย ทั้งเร่ืองสามารถส่งมอบงานไดท้นัตามเวลาก าหนดและสามารถส่งมอบ

งานได้ตามปริมาณงานท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคล้องงานกบังานวิจยั ธรารินทร์ ใจเอ้ือพลสุข (2561)  ได้

อา้งอิงแนวคิดของ สมใจ ลกัษณะ (2543) เร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงกล่าวไวว้่า 

ความหมายของความส าเร็จในการปฏิบัติงานหมายถึง การวินิจฉัย การรับรู้และประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคคลวา่มีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและบรรลุในผลท่ีคาดหวงัขององคก์ร 

3.2. กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเวลา ถือได้ว่าเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความส าเร็จในการปฏิบติังาน ซ่ึงพนักงานบริษทัเอกชนตอ้งสามารถปรับปรุง

กระบวนการท างานหรือแกไ้ขปัญหาให้ดี และเม่ือเกิดอุปสรรคปัญหาข้ึนสามารถแกไ้ขปัญหาอย่าง

รวดเร็วทนัเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธรารินทร์ ใจเอ้ือพลสุข (2563) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบติังานของส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย กล่าวไวว้า่ การท่ีหวัหน้าจะ

พฒันาองค์กรหรือท าให้องค์กรประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งค านึงและพิจารณาความบกพร่องหรือ

ความดอ้ยในตวับ่งช้ีโดยอาศยัรูปแบบการวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงจะเป็นท่ีมาของการก าหนดปัญหา เพราะ

ปัญหาคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อรอการแกไ้ข หรือความส าเร็จในการปฏิบติังานต ่ากว่ามาตรฐานหรือความ

คาดหวงั และปัญหาอาจเกิดท่ีเป้าหมาย เกิดท่ีผลผลิต เกิดท่ีกระบวนการ หรือเกิดท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ ก็ตาม 

ลว้นเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานเม่ือระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ลว้นั้นก็ด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นรูปธรรม 

4. ศึกษาปัจจัยด้านซอฟท์สกิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจากวิเคราะห์ทกัษะดา้น

ซอฟท์สกิล (Soft Skills) โดยรวมส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเอกชน อย่างมี

นยัส าคญั และวิเคราะห์รายทกัษะมีจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความฉลาดทางอารมณ์ 2.การส่ือสารท่ีดี 3.ความเป็น

ผูน้ า 4.การแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้น และ 5.การบริหารเวลา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมอยา่ง

มีนยัส าคญั ซ่ึงพนกังานท่ีมีระดบัทกัษะดงักล่าวทั้ง 5 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัสูงก็สามารถส่งผลให้เกิดการปฏิบติังาน

ไดป้ระสบความส าเร็จให้เกิดกบัตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด มนตรี อินตา (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง SOFT 

SKILLS: ทกัษะท่ีจ าเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่ ได้กล่าวสรุปไวว้่าในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีครู

จ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้มากข้ึนในหลายๆดา้น ไม่ใช่เพียงแค่พฒันาตนเองในดา้นทกัษะทางวิชาการเท่านั้น 

แลว้จะรับประกนัไดว้า่บุคคลทีเป็นครูนั้  จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และวาริษา ประเสริฐทรง 
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และ ดร.วลัลภา อารีรัตน์ (2559) ทกัษะภาวะผูน้ าด้าน Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัศึกษาวิจยัเร่ืองซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชน กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการวเิคราะห์ขอ้มูล

ระดบัทกัษะซอฟท์สกิล (Soft Skills)  ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน และสามารถระบุทกัษะดา้นซอฟท์

สกิล (Soft Skills) ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนโดยภาพ และแบ่งตามราย

ดา้นของความส าเร็จในการปฏิบติัอย่างมีนยัส าคญั โดยผูบ้ริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัเอกชนในใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถน าขอ้มูลไปศึกษาทกัษะซอฟท์สกิล (Soft Skills) และวางแผนในการ

พฒันาบุคลากรในภายในองค์กร เพื่อให้มีการพฒันาทกัษะซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ีช่วยให้พนกังานสามารถ

ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ควบคู่ไปกบัทกัษะดา้นวิชาชีพ (Hard Skills)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได ้ตลอดพนกังานบริษทัเอกชนสามารถศึกษาทกัษะซอฟทส์กิล (Soft Skills) ท่ี

ส าคัญและน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาตนเองได้เพื่อให้สามารถเป็นพื้นฐานสร้างความส าคัญในการ

ปฏิบติังานของตนเองได ้
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