
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง 
ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลมุแกว 

FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONS DEVELOPMENT  
TO HAVE HIGH PERFORMANCE ORGANIZATIONS OF EMPLOYEES AT 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED, LAT LUM KAEO BRANCH 
 

วีระพงษ เหมอืงหา 
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูรับผิดชอบบทความ 
 

Weeraphong Mueangha 
Email : 6214154650@rumail.ru.ac.th 

Management, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University 
Corresponding author 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการ
ทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล (2) 
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด 
(มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุม
แกว จำนวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมาน ประกอบดวย การวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) 
หากพบความแตกตาง จะทำการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significance 
Difference) และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ไมแตกตางกัน สวนสถานภาพ และระยะเวลาการทำงานแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง แตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ดานกลยุทธของ
องคกร (Strategy) โครงสรางองคการ (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) และบุคลากร (Staff) 
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สงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขา
ลาดหลุมแกว สวนดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และคานิยม
รวม (Shared values) ไมสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพ
ลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

 
คำสำคัญ : การพัฒนาองคการ; ศักยภาพการทำงานสูง; ปจจัยการประเมินองคการ 
  
ABSTRACT 

 This research aims to (1) To study the opinions on the organizations development 
to have High Performance Organizations of employees at Pylon Public Company Limited, 
Lat Lum Kaeo Branch. Classified by personal factors. (2) To study the factors affecting the 
organizations development to have High Performance Organizations of employees at Pylon 
Public Company Limited, Lat Lum Kaeo Branch. 

The sample group used in this research was 100 employees of Pylon Public Company 
Limited, Lat Lum Kaeo Branch. The questionnaire was used as a tool to collect data. The 
statistics used in the data analysis were Descriptive Statistics. It consists of frequency, 
percentage, mean and standard deviation. and Inferential Statistics consisting of t-test 
analysis, One-way ANOVA analysis. The differences are compared in pairs using LSD (Least 
Significance Difference) and Multiple Regression Analysis 

The results of the hypothesis test 1 revealed that the personal factors of employees 
of Pylon Public Company Limited, Lad Lum Kaeo Branch were gender, age, educational level. 
and average monthly income Opinions on the organizations development to have High 
Performance Organizations Not different, the status and working period are different. They 
have different opinions on the organizations development to have High Performance 
Organizations. 

The results of the hypothesis test 2 revealed that organization assessment factors 
affect the organizations development to have High Performance Organizations of employees 
at Pylon Public Company Limited, Lat Lum Kaeo Branch. Strategy Structure System and Staff 
affect the organizations development to have High Performance Organizations of employees 
at Pylon Public Company Limited, Lat Lum Kaeo Branch. As for skills, Style and shared values 
do not affect the organizations development to have High Performance Organizations of 
employees at Pylon Public Company Limited, Lat Lum Kaeo Branch. 
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บทนำ 
 จากสถานการณการระบาดทั่วของโควิด-19 เปนการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม เริ่มตนขึ้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีน องคการอนามัย
โลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 
และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563  

ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19)  ยังสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจโลก เชน เศรษฐกิจโลกถดถอย หวงโซอุปทานหยุดชะงัก การลงทุนทรุดตัว การจางงานลดลง และ
การคาโลกสาหัส เปนตน 

สวนสถานการณในประเทศไทยปจจุบันพบวา ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทั้งปจจัยภายในองคการ และปจจัยภายนอกองคการ อันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) สงผลใหองคการหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตองมีการ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการพัฒนาองคการใหเกิดความยั่งยืน
และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งองคการยุคใหมจำเปนจะตองพัฒนาความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน บุคลากร เครื ่องมือ รวมถึงการจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ เพื่อที่จะทำใหองคการของตัวเองเปนองคการเปนที่มี
ศักยภาพการทำงานสูง (High performance organization) 

และองคการในอนาคตอันใกลจึงมีแนวโนมที่จะพัฒนาใหเปนองคการเปนที่มีศักยภาพการทำงานสูง 
(High performance organization) โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม มีการมอบ
ความรับผิดชอบใหกับพนักงานแตละคนใหมีสวนรวมในแตละงาน ทั้งกระบวนการตั้งแตตนจนกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจำเปนจะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องคการดวย จากปจจัยดังกลาวจึงทำใหผูนำ หรือผูกำหนดนโยบายขององคการจำเปนจะตองเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแขงขัน และพัฒนาองคการใหกาวไปสูความเปนเลิศ ทั้งในดาน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ดังนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการประเมินองคการที่มีผลตอ
ความสำเร็จในการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
มีรูปแบบปจจัยการประเมินองคการอยางไร และปจจัยดังกลาวสงผลตอการการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพ
การทำงานสูงหรือไม ทั้งนี้เพื่อให บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว นำผลจากการวิจัยใน
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ครั้งนี้ไปใชเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารตลอดจนผูที่เกี่ยวของนำผลการวิจัยมาประยุกตใชกับองคการเพ่ือการ
พัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท 
ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท 
ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง 
ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว แตกตางกัน 

2. ปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท 
ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ไดกำหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้  

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้จะทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

2. ขอบเขตประชากร การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมพนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว จำนวนทั้งหมด 100 คน (ฝายทรัพยากรฝายบุคคล บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขา
ลาดหลุมแกว ณ 28 กุมภาพันธ 2565) 

3. ขอบเขตระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดำเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน 
2565 

 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยนี้มุงสำรวจปจจัยการประเมินองคการที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงาน
สูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ซึ่งปจจัยการประเมินองคการไดใช
แนวคิด 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) ไดแก กลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ 
(Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบ
การบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงถูกตองในการตอบ
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แบบสอบถาม ผูตอบจึงตองมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิด 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) 
ดังน้ันผูวิจัยจึงกำหนดกลุมประชากรที่ศึกษา ที่มีระดับการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และนำผลการวิจัยไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว และเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารตลอดจนผูที่เกี่ยวของนำ
ผลวิจัยมาประยุกตใชกับองคการ เพื่อการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง 

 
แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพ
ลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังหัวขอ
ตอไปนี้ 
1. องคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง 

1.1. ความหมายขององคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง 
ปณฑารีย ฟองแพร  (2559) ใหความหมายขององคการที ่ม ีศ ักยภาพการทำงานสูง (High 

performance organization) คือองคการที่มีความเขาใจในตัวพนักงาน สามารถตอบสนองความตองการ
ของพนักงานใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สงผลใหพนักงานมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงใหแกองคการสรางความไดเปรียบทั้งทางการแขงขันทางธุรกิจ และเปนการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร
อยางยั่งยืน นำไปสูความสำเร็จในการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลอดจนสามารถสรางผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมา 

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง 
ปณฑารีย ฟองแพร (2559) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ไวดังตอไปนี้ 
1. เปนองคการที่ใชความเชื่อใจ หมายถึงองคการตองสรางความสัมพันธระหวางพนักงานใหมีการ

ส่ือสารอยางเปดเผยระหวางบุคคลภายใน ทั้งระดับพนักงานกับพนักงาน หรือพนักงานกับหัวหนางาน 
2. เปนองคการที่มุงผลิตองคความรู หมายถึงองคการตองใหความสำคัญตอการเรยีนรู พัฒนาทักษะ 

และความสามารถ เพื่อใหพนักงานมีการเติบโตในหนาที่ และเปนการพัฒนาบุคลากรขององคการใหมี
ประสิทธิภาพสูง 

3. เปนองคการที่ใหความสำคัญตอภายนอก หมายถึงองคการตองไมยึดภายในองคการจะตองให
ความสำคัญตอลูกคาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม และพรอมเปลี่ยนความคิดไปสูการ
ปฏิบัติใหทันภายนอกเสมอ 
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4. เปนองคการที ่ม ีโครงสราง และกระบวนการทำงานที ่สอดคลองกัน หมายถึง ปรับปรุง
กระบวนการทำงานใหสนับสนุนการทำงานของพนักงาน และเปนไปตามยุทธศาสตรที่ทางองคการวางไว 

5. เปนองคการที่มีการกำหนดวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพได หมายถึงสามารเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรสู
วิธีการที่สามารถจับตองไดสามารถเขาใจ และนำมาปฏิบัติไดจริง 

6. เปนองคการที่มีผูนำที่ดี หมายถึงผูนำตองมีความมุงมั่น มีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย และแสวงหา
แนวทางในการบรรลุเปาหมาย ผูนำจะตองกลาที่จะทำการขับเคล่ือน และเปล่ียนแปลงองคการไปสูส่ิงที่ดีขึ้น 

7. เปนองคการที่ทำงานเปนทีม หมายถึงองคการแบงอำนาจ และการมีสวนรวมใหกับทีมงาน
บริหารตนเอง ใหการตัดสินใจโดยทีม ใหรางวัลเปนทีม 

8. เปนองคการที่สามารถจูงใจเพื่อใหทุกคนใหความสำคัญ และปฏิบัติตามยุทธศาสตรได หมายถึง
การทำใหพนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน การดูแลใหการบริหารยุทธศาสตร
เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง การทำใหทั้งองคการสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 
2. แนวคิด 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) 

ปณฑารีย ฟองแพร (2559) กลาววา 
กลยุทธขององคการ (Strategy) หมายถึงกิจกรรมหรือการดำเนินงานขององคการซึ่งไดวางแผนให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณจุดมุงหมาย (Purpose) ภารกิจ(Mission) วัตถุประสงค
พื้นฐานระยะยาว(Basic long-term objectives) ขององคการวิธีการใชและการจัดสรรทรัพยากรใหบรรลุ
เปาหมายเหลาน้ัน 

โครงสรางองคการ (Structure) หมายถึงแผนภูมิองคการ คุณลักษณะและขนาดขององคการ 
รวมถึงกรอบโครงงานขององคการที่กำหนดงาน กลุมงาน และความสัมพันธของงานเอาไว ชวยใหบุคลากรใน
องคกรรูวาตนอยูในตำแหนงใด และมีเกี่ยวของสัมพันธกับหนวยอื่นๆ อยางไร 

ระบบการปฏิบัติงาน (System) หมายถึงระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงานประจำ ซึ่งเปนการบงบอก
ถึงวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการ เพื่อหาจุดเดนจุดดอยที่เกิดจากระบบตางๆ และความสอดคลอง
ระหวางโครงสรางและกลยุทธ 

บุคลากร (Staff) หมายถึงคุณภาพของบุคลากร จำนวนบุคลากร รวมทั้งกระบวนการจูงใจและสราง
คุณคาพื้นฐานพัฒนาบุคลากร 

ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) หมายถึงแบบความเปนผูนำของผูบริหาร รวมถึงพฤติกรรม และ

ลักษณะแบบแผนการบริหารงานของผูบริหาร 
คานิยมรวม (Shared values) หมายถึงการมีคานิยมและความเชื่อที่มีรวมกันอยางเปนระบบที่

เกิดขึ้นในองคการ และใชเปนแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของคนในองคการน้ันๆ  มุงใหความสำคัญกับ
การทำงานเปนทีม เนนใหบุคลากรคิดและทำงานในเชิงรุก และสงเสริมให บุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท 

ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกวเปนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอน การวิจัยดังนี้  
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาการทำงาน รายไดตอเดือน และปจจัยการประเมินองคการ ไดแก กลยุทธขององคกร (Strategy) 
โครงสร างองคการ (Structure) ระบบการปฏิบ ัต ิงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู 
ความสามารถ (Skill)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูงของพนักงาน บริษัท ไพลอน 
จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 
ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมพนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว จำนวนทั้งหมด 133 คน (ฝายทรัพยากรฝายบุคคล บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขา
ลาดหลุมแกว ณ 28 กุมภาพันธ 2565) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ กลุมพนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาด
หลุมแกว จำนวน 100 คน โดยใชสูตรคำนวณกรณีทราบจำนวนประชากรที่แนนอนที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% คาความคลาดเคล่ือน ± 5% ตามแนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973) 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับหัวขอเรื่องการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน และรายไดตอเดือน มีจำนวนขอคําถาม
ทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

สวนที่ 2  ปจจัยการประเมินองคการที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคการ (7S McKinsey) 
ไดแก กลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ(Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม 
(Shared values) ตามแนวคิดของฐานิตร ชะนะมา (2558) จำนวนขอคําถามทั้งหมด 7 ดาน  

สวนที่ 3  ลักษณะขององคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ตามแนวคิดของพเยาว พวงทอง (2559) 
จำนวนขอคําถามทั้งหมด 6 ดาน   
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ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 เปนลักษณะประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้ 5=เห็นดวยมากที่สุด 4=เห็นดวยมาก 3=เห็นดวย
ปานกลาง 2=เห็นดวยนอย 1=เห็นดวยนอยที่สุด สวนการแปลผลคาเฉล่ียแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ
ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด (1.00-1.80) ระดับความคิดเห็นในระดับนอย (1.81-2.60) ระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (2.61-3.40) ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (3.41-4.20) และระดับความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด (4.21-5.00)  
การสรางเคร่ืองมือ และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสรางเคร่ืองมือ  
การสรางเครื ่องมือในการวิจัยครั ้งนี ้ ผูวิจัยสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคและกรอบ

แนวความคิดการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
1. ศึกษาคนควาขอมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปร

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการประเมินองคกร และการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทำงานสูง  
2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อทำใหความหมายของ ตัวแปรตางๆ 

สามารถวัดผลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  
3. นำนิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ กับนิยามศัพท

ของตัวแปรทั้งหมดที่จะใชในการดำเนินการวัดผล  
4. จัดทำรางแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคำถาม 3 สวน ไดแก 
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 6 ขอ ลักษณะ

คำถามเปนแบบสำรวจ (Checklist) 
สวนที่ 2 : ปจจัยการประเมินองคการที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคการ 
(7S McKinsey) มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 28 ขอ ลักษณะคำถามเปนแบบประเมินคา (Rating 

Scale) ตามแบบของลิเคิรทสเกล (Likert Rating Scales) เปนมาตราวัดที่ใหเลือกคำตอบ 5 ระดับ 
 สวนที่ 3 : ลักษณะขององคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 18 ขอ 

ลักษณะคำถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรทสเกล (Likert Rating Scales) เปน
มาตราวัดที่ใหเลือกคำตอบ 5 ระดับ 

5. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบขอคำถามวาครอบคลุม

เนื้อหาและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม  
2. นำแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item – Objective Congruence Index) ไดคามากกวา 0.67 ทุก
ขอ 
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3. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบเชิงเนื้อหาแลวไปทำการทดลองใช (try out) กับประชากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 5 คน จากน้ันนำขอมูลมาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวย
คาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยการนำแบบสอบถามมา
วิเคราะหเปนรายขอ และรายดาน (Item Analysis) พบวา คาความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามปจจัยการ
ประเมินองคการที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคการ (7S McKinsey) เทากับ 0.97 และแบบสอบถาม
ลักษณะขององคการที่มีศักยภาพการทำงานสูงเทากับ 0.96 แสดงวาแบบสอบถามทั้ง 2 ตอนมีคาความ
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได จึงนำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางเปาหมายตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับการแกไขและผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
แลวมาดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน ซึ่งกลุม
ตัวอยาง คือ กลุมพนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว โดยการสุมแบบสะดวกตาม
ขอตกลงเบื้องตนของงานวิจัย ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบ 100 ชุด นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคำนวณ
ผลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และไดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว จึงได
นำขอมูลนั้นมาประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  
1.1. ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) อธิบายตัวแปร ที่มีระดับการวัดเชิง

กลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน และ
รายไดตอเดือน  

1.2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยการประเมินองคการ ประกอบดวย กลยุทธขององคการ (Strategy) 
โครงสร างองคการ(Structure) ระบบการปฏิบ ัต ิงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู 
ความสามารถ (Skill)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) และการพัฒนา
องคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 
ประกอบดวย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง การทำงานเปนทีม กำหนดกลยุทธ การจัดองคการเรียบ 
โครงสรางองคการมีความยืดหยุน และการพัฒนาบุคลากร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
2.1. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน 

จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการ
ทดสอบ t-test  

2.2. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน 
จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน และรายไดตอเดือน 
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ใชการวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตาง จะ
ทำการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significance Difference) 

2.3. ปจจัยการประเมินองคการ ไดแก  กลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ
(Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบ
การบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการ
ทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผล 

จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 36–45 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาการ
ทำงาน อยูระหวาง 3-5 ป และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 30,001 บาทขึ้นไป 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยการประเมินองคการของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีระดับความคิดเห็น
ของปจจัยการประเมินองคการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีระดับความคิดเห็นของปจจัยการประเมินองคการ อยู
ในระดับมากที่สูงสุด ไดแก คานิยมรวม (Shared values) รองลงมา คือ  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
บุคลากร (Staff) ระบบการปฏิบัติงาน (System) กลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ 
(Structure) และทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหลักษณะขององคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท  
ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุม
แกว มีระดับความคิดเห็นของลักษณะองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีระดับความ
คิดเห็นของลักษณะองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง อยูในระดับมากที่สูงสุด ไดแก การพัฒนาบุคลากร 
รองลงมา คือ กำหนดกลยุทธ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการมีความยืดหยุน การทำงาน
เปนทีม และการจัดองคการเรียบงาย 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t-test) และ One-Way ANOVA พบวา 



11 

4.1. พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ไมแตกตาง
กัน 

4.1. พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ที่มีสถานภาพ และระยะเวลา
การทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง แตกตางกัน 

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพ
การทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ผลการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ดวยวิธี Enter พบวา ปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงาน
สูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ในภาพรวม มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยเมื่อวิเคราะหรายดานจะเห็นวา ปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) โครงสรางองคการ (Structure) ระบบการ
ปฏิบัติงาน (System) และบุคลากร (Staff) สงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของ
พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดานจะเห็นวาปจจัยการประเมินองคการดานบุคลากร (Staff) สงผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ในภาพรวม มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ระบบการปฏิบัติงาน (System) โครงสรางองคการ (Structure) และกลยุทธขององคการ 
(Strategy) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ (b) เทากับ 0.934  0.756  
0.656 และ -1.372 ตามลำดับ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) 
เทากับ 1.016  0.863  0.733 และ -1.501 และคาคงที่ของสมการในรูปแบบคะแนนดิบเทากับ 0.776 

ผลการวิเคราะหจึงสรางสมการพยากรณปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ในภาพรวม ดังนี้ 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
YT = 0.776 + 0.934(X4) + 0.756(X3) + 0.656(X2) + (-1.372)(X1) 
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
ZT = 1.016(X4) + 0.863(X3) + 0.733(X2) + (-1.501)(X1) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. จากการศึกษาเรื่องปจจัยการประเมินองคการที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคการของ

พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว มีระดับความคิดเห็นของปจจัยการประเมินองคการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีระดับความ
คิดเห็นของปจจัยการประเมินองคการ อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คานิยมรวม 
(Shared values) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 รองลงมา คือ  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) บุคลากร (Staff) 
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ระบบการปฏิบัติงาน (System) กลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ (Structure) และทักษะ 
ความรู ความสามารถ (Skill) ตามลำดับ  

ซึ่งสอดคลองกับฐานิตร ชะนะมา (2558) ที่ไดศึกษาปจจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการ
บริหารงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาถึงผลการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการบริหารงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง 
พ.ศ. 2559 และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการบริหารงานของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการบริหารงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง 
พ.ศ. 2559 ปจจัยทางดานกลยุทธขององคการ (Strategy) โครงสรางองคการ (Structure) ระบบการ
ปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) และคานิยมรวม (Shared values) มีผลตอความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการ
บริหารงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของลักษณะองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว พบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขา
ลาดหลุมแกว มีระดับความคิดเห็นของลักษณะองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มี
ระดับความคิดเห็นของลักษณะองคการที่มีศักยภาพการทำงานสูง อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  รองลงมา คือ กำหนดกลยุทธ การปรับตัวตอ
การเปลี ่ยนแปลง โครงสรางองคกรมีความยืดหยุน การทำงานเปนทีม และการจัดองคการเรียบงาย 
ตามลำดับ  

ซึ่งสอดคลองกับพเยาว พวงทอง (2559) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูองคการสมรรถนะ
สูง : กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดำเนินงานการ
พัฒนาหนวยงานภาครัฐสูองคการสมรรถนะสูงของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ปญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานและแนวทางการแกไขการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูองคการสมรรถนะสูงของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยใชการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในสวนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบวา การ
ดำเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อพัฒนาไปสูองคการสมรรถนะสูง ประกอบดวย ดานผูนำการ
เปลี่ยนแปลง ดานกลยุทธขององคการ ดานวัฒนธรรมองคการ ดานระบบบริหารทรัพยากร และดาน
กระบวนการ/วิธีการทำงาน  

3. จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหดวยการทดสอบคา
ที (t-test) และ One-Way ANOVA พบวา 
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3.1. พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ไมแตกตาง
กัน 

3.2. พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ที่มีสถานภาพ และระยะเวลา
การทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง แตกตางกัน  

4. จากการศึกษาเรื่องปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการ
ทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว พบวา ปจจัยการประเมิน
องคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
สาขาลาดหลุมแกว มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อวิเคราะหรายดานจะเห็นวา ปจจัยการ
ประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูงดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 
โครงสรางองคการ (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) และบุคลากร (Staff) สงผลตอการพัฒนา
องคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

ในขณะที่ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม 
(Shared values) ไมสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน 
จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

ซึ่งสอดคลองกับปณฑารีย ฟองแพร (2559) ที่ไดศึกษาการปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ
การทำงานสูง กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่
ทำงาน รายไดตอเดือน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการประเมินองคกรกับการพัฒนาองคกร 
ใหมีศักยภาพการทำงานสูง กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี ประกอบดวยดานทักษะ ดานระบบการปฏิบัติงาน 
ดานรูปแบบการบริหาร ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร ดานคานิยมรวม และดานกลยุทธและ
ยุทธศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับทั่วไปที่ปฏิบัติงานในธนาคารยูโอบีจำนวน 
400 รายเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียวรสัน สำหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม Spss for Windows 
Version 12 

โดยผลการวิจัยสรุปไดวา เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาทำงาน มีผลตอการพัฒนา
องคกรใหมีศักยภาพการทำงานสูง สวนระดับการศึกษา และสถานภาพในงานวิจัยนี้ ไมพบความแตกตาง แต
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะกลุมประชากรบางสวนเทานั้น ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัย
ลักษณะประชากรจัดเปนขอมูลที่ผูบริหารควรใหความสนใจ เนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับ
การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทำงานสูง  
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ตอมา คือ ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัยดานกลยุทธและยุทธศาสตร ดานทักษะ ความสามารถ ดาน
ระบบ ดานโครงสราง มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ  

การทำงานสูงของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารยูโอบีตามลำดับ สวนปจจัยดานบุคลากรและ 
ดานรูปแบบการบริหาร ในการวิจัยครั้งนี้ไมพบวามีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการ
ทำงานสูง อยางไรก็ตามผูบริหารจึงไมควรละเลยปจจัยทั้ง 2 ปจจัยนี้และควรพัฒนาควบคูไปกับ ปจจัย
เบื้องตนทั้ง 5 ปจจัย 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล เชน สถานภาพ และระยะเวลาการทำงานแตกตางกัน มีความเห็นตอปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูงแตกตางกัน  

และปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูงไมแตกตางกัน 

ดังนั้นผูบริหารระดับสูงควรใหความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาองคการใหมี
ศักยภาพการทำงานสูง 

2. จากการศึกษาพบวาปจจัยการประเมินองคการสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการ
ทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ในภาพรวม พบวา ดานบุคลากร 
(Staff) ดานระบบการปฏิบัติงาน (System) ดานโครงสรางองคการ (Structure) และดานกลยุทธของ
องคการ (Strategy) มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน 
จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว ตามลำดับ และดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการ
บริหารจัดการ (Style) และคานิยมรวม (Shared values) ถึงแมในการวิจัยครั้งนี้ไมพบวามีผลตอการพัฒนา
องคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว แต
ผูบริหารระดับสูงควรใหความสำคัญกับปจจัยการประเมินองคการ (7S McKinsey) เพราะจะไดเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูงในอนาคต 

3. บร ิษ ัท  ไพลอน จำก ัด  (มหาชน )  สาขาลาดหล ุมแก ว  ควรส งเสร ิมให บ ุคลากรเกิด 
การจัดการองคความรู (Knowledge Management : KM) ภายในองคการอยางสม่ำเสมอ อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อเปนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองคการใหมีศักยภาพทำงานสูงมาก และเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันดานบุคลากร  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่อาจจะสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของ

พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว เชน ควรศึกษาถึงปจจัยดานความผูกพันตอ
องคการที่สงผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของพนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด 
(มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว 

2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพการทำงานสูง ของ
พนักงาน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว แตละแผนก เพื่อดูศักยภาพของบุคลากรแตละ
แผนกวามีศักยภาพทำงานสูงมากที่สุดแคไหน เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานบุคลากร 
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