
1 

การสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ  

ที่สงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค  

ของบุลากรในหนวยงานรับเหมากอสรางทางน้ําแหงหนึ่ง 

Executive Support and Cuality Standard Control Policy Affecting 
Personnet’s Creative Work-Process in the Division of Water Construction 

Company 

 

เดชนที สงางาม 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูรับผิดชอบบทความ 

 Datnatee Sangengam 

E-mail: buxjoe1994@gmail.com 

Faculty of Business Administation Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding Author 

 

บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพื่อสํารวจและสรุปความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการ
สนับสนุนจากฝายบริหาร นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพและการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
(2) เพื่อสาํรวจและสรุปอิทธิพลของการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ ที่มีตอการ
จัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งไดทําการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .960 ตัวอยางจํานวน 200 คน เลือกจากการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชประกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ท้ังนี้การทดสอบสมมุติฐาน
ทําท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรช่ือการสนับสนุนจาก
ฝายบริหารในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
คือดานการสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน ในขณะท่ีนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพโดย
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ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับคอนขางเห็นดวย คือการติดตามและตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นดวยกับการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคในระดับคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับคอนขางเห็นดวย คือดานการประเมินผล 

  ในการวิเคราะหความสัมพันธพบวาการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 
สงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลําดับ 

คําสาํคัญ : การสนับสนุน; ผูบริหาร; นโยบาย; มาตรฐานคุณภาพ; กระบวนการทํางาน  

Abstract 

  The purposes of this study aimed to (1) investigate the consumers’ attitude toward 
executive support, quality standard control policy and personnet’s creative work - process; (2) 
analyze the effects of executive support and quality standard control policy on personnet’s 
creative work - process, the administered questionnaire with the reliability value of 0.960 and 
approved content validity by the experts were employed for data collection. The 200 samples 
were randomly selected by using the convenient sampling method. Both descriptive and 
inferential statistics were applied including percentage calculation, frequency, mean, standard 
deviation, as well as, multiple regression analysis. 

  The research findings were revealed that the average respondents rather strongly 
agreed for their attitudes toward executive support, while quality standard control policy were 
rather strongly agreed. Moreover the respondents rather strongly agreed about their 
personnet’s creative work – process. 

  According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was 
proved that executive support and quality standard control policy affected consumers’ 
personnet’s creative work – process respectively. 

Keywords: support; executive; quality; policy; work – process 

บทนํา 

  เน้ือหาของบทแรกเปนการนําเสนอสถานการณที่มีความเก่ียวของกับปญหาวิจัยของการศึกษา 
ความสาํคัญของการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา และ
คํานิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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สถานการณ ท่ีมา และปญหาของการวิจัย 

  ในอดีตงานกอสรางท่ีเก่ียวกับงานกอสรางทางน้ําและงานกอสรางทางทะเลน้ันเปนอุตสาหกรรมที่การ
แขงขันไมสูงมากเพราะมีผูประกอบธุรกิจในลกัษณะนี้มีเพียงไมก่ีราย แตปจจุบันนั้นกิจการเกี่ยวกับงานกอสราง
ทางนํ้าและงานกอสรางทางทะเลน้ัน กําลังจะมีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมท่ีคอนขางรุนแรงเพราะมีบริษัท
หนาใหมๆเขามาภายในอุตสาหกรรมเก่ียวกับงานกอสรางทางน้ําและงานกอสรางทางทะเลเปนจํานวนมาก โดย
สาเหตุมาจากนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการทําใหธุรกิจ
ตางๆในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางมแีนวโนมขยายตัว 5.0-5.5% ภายในป 2565-2566 (ธเนศ มหัทธนาลัย 
2564) ทําใหบริษัทและนักธุรกิจเริ่มสนใจท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในงานแขนงตางๆมากขึ้น
รวมถึงแขนงงานท่ีเก่ียวกับกอสรางทางน้ําและงานกอสรางทางทะเลดวยเชนกัน สงผลใหบริษัทแหงหน่ึงท่ี
ประกอบธุรกิจลักษณะนี้มากอนหนานั้นเร่ิมท่ีจะทําการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการและ
กระบวนการทํางานจากรูปแบบเกา ใหเปนวธิกีารจัดการกระบวนการทํางานรูปแบบใหมอยางสรางสรรค เพ่ือให
สามารถรับมือกับสถานการการแขงขันที่รุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเก่ียวกับงานกอสรางทางนํ้าและงาน
กอสรางทางทะเลในอนาคต  

 การท่ีจะดาํเนินการใหงานกอสรางทางน้ําที่มีการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคนั้นตอง
อาศัยปจจัยดานการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ ดังที่  รมณีย กองแกว ได
อธิบายไววาปจจัยดานผูบริหารจะสงผลตอวิธีการบริหารจัดการซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จขององคกรตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ในขณะท่ี คาํนวณ วิสุทธิพิเนตร ไดอธิบายไววามาตรฐานคุณภาพในเชิงนโยบายจะ
สงผลตอระบบบริหารงานคุณภาพสําหรับองคกรไดมากที่สุด 

  สําหรับการศกึษาในครั้งนี้ ผูวจิัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนกับบุลากรในหนวยงาน
รับเหมากอสรางทางนํ้าแหงหนึ่งท่ีจะนําไปสูผลสรุปของการศกึษาท่ีวาการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบาย
กํากับมาตรฐานคณุภาพสงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคโดยผูวิจัยไดนําเสนอปญหาของ
การวิจัยของการศึกษาดังตอไปน้ี 

 1.บุลากรในหนวยงานใหระดับความคิดเห็นอยางไรตอปจจัยการสนับสนุนจากฝายบริหาร นโยบาย
กํากับมาตรฐานคณุภาพและการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

 2.บุลากรในหนวยงานใหระดับความคิดเห็นอยางไรตอปจจัยการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบาย
กํากับมาตรฐานคณุภาพท่ีสงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยท่ีผูวิจัยไดกําหนดขึ้น ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ี 
ไดแก  

  1. เพ่ือสํารวจและสรุปความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีตอ การสนับสนุนจากฝายบริหาร นโยบายกํากับ
มาตรฐานคณุภาพและการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
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  2. เพ่ือสํารวจและสรุปอิทธิพลของการสนับสนุนจากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคณุภาพ ท่ี
มีตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้ไดใชเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชแบบสอบถามเปน เคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูล ซึ่งแบบสอบถามที่ใชไดถูกสรางจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาเพ่ือวิเคราะหวาตัวแปรอิสระเหลาน้ี จะ
สงผลตอตวัแปรตามในลักษณะใด กลาวคือ 1.จะสงผลหรือไมและ 2.จะสงผลไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ ในท่ีนี้ตัว
แปรอิสระที่นํามาศึกษา ไดแก 

   1.1 การสนับสนุนจากฝายบริหาร 

   1.2 นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 

   2. ตวัแปรตาม เปนตัวแปรที่ผูวิจัยตองการศึกษาวาจะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระตัวใดบาง ในท่ีนี้ตัว
แปรตามคอื การจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
  ตัวแปรตามท่ีกลาวมาขางตนจะนํามาศึกษาเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธในลักษณะของการสงผลหรือการ
มีอิทธิพลตอกัน ดังน้ี 
   2.1 การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง การสนับสนุนจากฝายบริหารกับ การจัดการ
กระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
   2.2 การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง นโยบายกํากับมาตรฐานคณุภาพ กับ การ
จัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งน้ีเปนประโยชนตอองคกรหนวยงานและบุคคลที่ไดนําผลการศกึษาไปประยุกตใช
ดังตอไปนี้ 
   1. องคกรและหนวยงานท่ีจะไดรับประโยชน ไดแก บริษัทหรือหนวยงานท่ี ประกอบกิจการ
เก่ียวกับงานกอสรางทางนํ้า โดยท่ีองคกรและหนวยงานจะนําไปใชในเรื่อง การบรหิารจัดการภายในหนวยงาน
ของตน 
   2. บุคคลที่สนใจ ไดแก นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตางๆ โดยท่ีกลุม
บุคคลเหลานี้สามารถนําผลการศึกษาไปใชตามวัตถุประสงคตางๆ อาทิ 
   2.1 นําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป เพื่อขยายผลการศึกษาใหมี มุมมองท่ี
หลากหลายมากขึ้น หรือนําไปใชประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีความชัดเจนเพิ่มข้ึน 
   2.2 นําไปใชเปนประเด็นในการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูใหม หรือเพ่ิม รายละเอียดของ
การศึกษาท่ีสนใจอยูในขณะนั้นใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
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   2.3 นําไปใชเปนแนวทางในการเพ่ิมความรู และทักษะใหกับการพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
   3. กลุมนักวิชาการ สามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนดังน้ี 
   3.1 นําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปเพ่ือใหเกิดความรูใหม 
   3.2 นําไปใชเปนขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีความชัดเจน 
   3.3 นําไปใชเปนการขยายความรู และเกิดเปนความรูใหมท่ีอธิบายถึงตัวแปรท่ีทําการศกึษาใน
ครั้งน้ีใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกไดมากยิ่งข้ึน ในลักษณะของอิทธิพลที่เกิดข้ึนระหวางตัวแปร 
ทบทวนวรรณกรรม 
  1 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนจากฝายบริหาร 

   อมรรัตน แสงสาย (2559)  ไดอธิบายวา การสนับสนุนขององคกรคอื การแสดงออก การใหคุณคา การ

ใหการยอมรับและเห็นความสําคัญในการทุมเททํางานแกพนักงานในองคกร 

   อัมพิกา สุนทรภักดี (2559) ไดอธิบายวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการหมายถึงการที่พนักงานมี

ความเช่ือวาตนเองไดรับการสนับสนุนจากองคการใหคุณคา ใหการยอมรับแกพนักงาน สงเสรมิสนับสนุนให

พนักงานมีความเปนอยูที่ดี มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานรับรูการสนับสนุนจากองคการผานทาง

นโยบาย และการปฏิสัมพันธกับพนักงานในดานตางๆ อาทิ คาจางผลตอบแทน สวัสดิการความเปนอยูในการทา

งาน โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ โอกาสในการพัฒนาตนเอง ความมั่นคงในการทํางาน 

   มาริสสา อินทรเกิด (2559) ไดอธิบายวา การสนับสนุนขององคกรนั้นประกอบไปดวยการสนับสนุนทัง

หมด 4 ดานไดแก (1) ดานการปฏิบัติงาน (2) ดานความรูและโอกาสกาวหนา (3) การเอาใจใสในเรื่องความ

เปนอยูของพนักงาน (4) การเห็นคุณคาของการทํางาน  

  ผลการศึกษาทีไดจากวรรณกรรมขางตน สามารถสรปุคณุลักษณะของการสนับสนุนจากฝายบริหารได

ดังตอไปนี้ คอื (1) การสนับสนุนดานผลประโยชนและคาตอบแทน (2) การสนับสนุนดานสุขภาพและความ

ปลอดภยั (3) การสนับสนุนดานอาคารสถานที่ (4) การสนับสนุนดานงบประมาณ (5) การสนับสนุนดานอุปกรณ

ในการทํางาน (6) การสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน 

  2 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 

   สุธาสินี โพธิจันทร (2558) ไดใหความหมายของการจัดการคุณภาพวา การจัดการคุณภาพนั้นคือการ

วางแผนในเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของงานนั้นๆ โดยใชแนวคิด PDCA ของ Walter Shewhart 

มาเปนองคประกอบสําคัญ ซึ่งประกอบดวย (1) Plan คือการวางแผน (2) DO คือการปฏิบัติตามแผน (3) Check

คือ การตรวจสอบ (4) Act คือการปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม หรือการจัดทํามาตรฐานใหมซึ่งถือเปน

พื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 

   ชานนท สุวรรณแทน (2559) ไดอธิบายวา ในการจัดการคุณภาพตองยดึท่ีนโยบายขององคการเปน

หลัก และยังมีคําแนะนําอีกวาควรคิดส่ิงเหลานี้เสมอวาผูใชเปนศูนยกลางคือยึดคนที่จะมาใชกระบวนการเปน
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หลักการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ท่ีจะทําใหเรารูวาเราอยูท่ีจุดไหน และแหงใดท่ีเราจะพัฒนาไปใหถึง

จุดไหน 

   นอกจากนี้ เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2559) ไดอธิบายวา การจัดการคุณภาพหรือการจัดการคุณภาพทั้ง

องคการ มีแนวคิดหลกัอยู 6 สวนดงัตอไปนี้ (1) ตัวแบบลูกคาและผูปอนวัตถุดิบ (2) ความสามารถในการควบคุม

กระบวนการและมีสมรรถนะสูง (3) การจัดการโดยขอเท็จจรงิ (4) การแกปญหา (5) เศรษฐศาสตรคุณภาพ (6) 

การมีสวนเกี่ยวของและทีมงาน  

  ผลการศึกษาทีไดจากวรรณกรรมขางตน สามารถสรุปคุณลักษณะของนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ

ไดดังตอไปน้ี คือ (1) โครงสรางการบริหารคุณภาพ (2) นโยบายและวัตถุประสงคดานคุณภาพ (3) การควบคุม

เอกสาร (4) การติดตามและตรวจสอบภายใน 

  3 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

   ดร. อนันต มุงวัฒนา (2561) ไดใหความหมายของการจัดการกระบวนการทํางานโดยสรุปไดวา การ

จัดการกระบวนการทํางานคือ การออกแบบกระบวนการชวยใหกระบวนการสรางคุณภาพ ตอบสนองความ

ตองการของขอกําหนด มีความคลองตัว และมีกลไกในการปรับปรุงใหดีขึ้นเสมอ 

   วัลลภ วรรณโอสถ (2561) ไดอธิบายวา การมอบอํานาจทางจิตใจเพ่ือใหพนักงานเกิดความผูกพันกับ

องคกร คือสิ่งท่ีสงผลลัพธใหกระบวนการการทํางานมีศักยภาพท่ีดีขึ้นเปนผลจากการมีอิสระในการทํางาน 

พนักงานจะสามารถรับรูถึงศกัยภาพในการทํางานของตนเอง กลาออกความเห็นและขอเสนอแนะในการทํางาน

มากขึ้น โดยพนักงานจะสามารถแกไขปญหาไดอยางอิสระทันทวงทีโดยไมตองรอคําสั่งจากหัวหนาดวยความเต็ม

ใจ 

   สมยศ นาวีการ อางอิงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ไดอธิบายวา  รูปแบบการบรหิารเชิงกลยุทธ ท่ี

องคกรออกแบบใหสอดคลองกับกระบวนการทํางาน มี 6 ประการสําคัญดังนี้ (1) การประเมินสภาพการทํางาน  

(2) จัดลําดับความสําคัญของงาน (3) ออกแบบวิธีการทํางาน (4) จัดสรรทรพัยากร (5) ประสานงาน (6) การ

กํากับการทํางาน  

  ผลการศึกษาทีไดจากวรรณกรรมขางตน สามารถสรุปคุณลักษณะของจัดการกระบวนการทํางานอยาง

สรางสรรคไดดังตอไปน้ี คือ (1) การวางแผน (2) การมอบหมายงาน (3) การประสานงาน (4) การติดตาม

ความกาวหนา (5) การประเมินผล (6) การพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 

  4 การทบทวนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางตัวแปรการสนับสนุนจากฝายบริหาร กับ

ตัวแปรการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

   นงนุช อักษรพิมพ (2563) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนํามัยและความ
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ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจําหนายรถยกแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ผล

การศึกษาพบวา ตัวแปรดานบริหารจัดการในซึ่งประกอบไปดวยจํานวนและความรูความเขาใจของบุคลากร การ

ฝกอบรมบุคลากร งบประมาณท่ีเพียงพอ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสม การสนับสนุนของผูบริหาร สงผลสําเร็จ

ตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอา

ชีวอนํามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) มากที่สุด 

   รมณีย กองแกว ป (2558) ไดทําการศกึษาเก่ียวกับปจจัยแหงความสําเร็จของการขอรับรองระบบ 

ISO9001 สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในมุมมองของที่ปรึกษาและไดผลการศึกษาในทํานองเดียวกัน

คือปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญท่ีจะสงผลตอความสําเรจ็ของการขอรับรอง

ระบบ ISO9001 

  5 การทบทวนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางตัวแปรนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 

กับตัวแปรการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

   คํานวณ วิสุทธิพิเนตร (2560) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับระบบการบริหารงานคุณภาพสําหรับสายการบิน

เชาเหมาลําในประเทศไทยผลการศึกษาพบวา องคประกอบของระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001:2008 ซึ่งประกอบดวย โครงสรางการบรหิารงานคุณภาพ การควบคุมเอกสาร การกําหนดนโยบายและ

วัตถุประสงคคุณภาพ การบริหารทรัพยากร การไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบรกิาร รวมถึงการตรวจสอบภายใน มีผล

ตอระบบการบรหิารงานคุณภาพสําหรับสายการบินเชาเหมาลําในประเทศไทย 

   นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยอิทธิพลตอการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ

ในการทํางานไดผลการศึกษาในทํานองเดียวกันคือ ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานสวนปจจัยค้ําจุนดาน

นโยบายบริหาร สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดมากท่ีสดุ 

สมมุตฐิาน 

  สรุปสมมุติฐานที่จะตองนําไปทดสอบดวยวิธีการทางสถิติ สําหรับการศึกษาในครั้งน้ีมีดังตอไปนี้ 

สมมุตฐิานที่ 1 : การสนับสนุนจากฝายบริหารมีผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

สมมุติฐานท่ี 2 : นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพมีผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
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กรอบแนวความคิด 

 

  

 

 

 

 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการกําหนดคุณสมบัติไวเพ่ือใหไดประชากรที่มีความรู ความ

เขาใจที่ไดรับจากประสบการณของตนเองและ/ หรือไดรับจากแหลงขอมูลประเภทตางๆ อาทิ ผูท่ีมีความสนิท

ใกลชิด เอกสารทางชองทางประเภทอ่ืน เปนตน ความรูและความเขาใจดังกลาวสงผลใหประชากรสามารถให

ขอมูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองสอดคลองกับประเด็นท่ีผูวิจัยศึกษา ซึ่งคุณสมบัติของประชากร ไดแก 

   1 เปนบุคคลท่ีมีอาชีพเก่ียวกับงานรับเหมากอสรางทางนํ้าและปฏิบัติงานภายในหนวยงาน

รับเหมากอสรางทางนํ้าแหงหนึ่งท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

    2 เปนบุคคลท่ีเคยมีประสบการณทางดานงานรับเหมากอสรางทางนํ้ามากอน  

    3 เปนบุคคลท่ีมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับงานรับเหมากอสรางทางน้ํา 

 จํานวนประชากรที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนมีท้ังส้ิน 261 คน อางอิงจากขอมูลพนักงานของฝาย

บุคคลของทางหนวยงานกอสรางทางทะเลแหงหนึ่ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวอยาง 

  ตัวอยาง หมายถึง ตัวแทนของประชากรท่ีนํามาใชในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรท่ีมีขนาด

ใหญ และผูวิจัยจะใชตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ท้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน

เพื่อใหไดตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

    1 ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กําหนดไวในเบ้ืองตน 

    2 ผูวิจัยเลือกใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากหนวยงานรับเหมากอสราง

ทางนํ้าแหงหนึ่งท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนจากฝายบริหาร 

นโยบายกํากบัมาตรฐานคุณภาพ 

การจัดการกระบวนการ

ทํางานอยางสรางสรรค 
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   3 ในการเขาถึงกลุมตัวอยางนั้น ผูวจิัยไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามแบบถึงตัวบุคคลใน

หนวยงานรับเหมากอสรางทางน้ําแหงหน่ึงที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ณ จังหวัดสมุทรปราการผูวิจัยแจกจํานวน 200 

ชุด และไดรับความรวมมือในการตอบกลับจํานวน 200 ชุด 

   4 จํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้นั้น เน่ืองจากผูวิจัยทราบจํานวนประชากร ดังนั้น

ผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณจากสูตร Yamane (1967) ที่แสดงไวดังน้ี 

     

 

  ในท่ีนี้    n = จํานวนหรือขนาดตัวอยาง 

   N = ขนาดของประชากรในท่ีนี้เทากับ 261 

   e = คาความคลาดเคลื่อนของจํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ียอมรับไดเทากับ 0.07 

  แทนคาสูตรจะไดจํานวนหรือขนาดตัวอยางเทากับ 114 ตัวอยาง 

ผูวิจัยจะใชจํานวน 200 ตัวอยางเน่ืองจากตองการสํารองความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดจากการตอบ

คําถามของผูตอบแบบสอบถามที่ผิดพลาดหรือตอบไมครบถวนสมบูรณ 

เครื่องมือในการศึกษา 

  งานวิจัยฉบับท่ีดําเนินการอยูนี้ไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล โดยการตั้งเปนคําถามและผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามที่เปนลักษณะของการแสดงความคิดเห็น 

ที่มาของเคร่ืองมือ 

   ในท่ีนี้หมายถึง คําถามที่อยูในแบบสอบถามที่มีความเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีใชศึกษาทุกตัว และทุก

ประเภทน้ัน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ประกอบดวย(1) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (2) 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของซึ่งไดมีการศึกษามากอน (3) คาํแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ (4) คาํแนะนําจากอาจารยท่ี

ปรึกษา 

องคประกอบของเครื่องมือ 

  แบบสอบถามที่ใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษประกอบดวยคําถามซึ่งแบงเปน 

4 สวน ดังตอไปนี้ 

n    = N 

1+Ne2 
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  สวนที่ 1 เปนคําถามดานประชากรศาสตรท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ตําแหนงงาน อายุการทํางาน ระดับการศึกษาและแผนก มีคําถามจํานวนท้ังสิ้น 6 ขอ ลักษณะของคําถามใน

สวนที่ 1 นี้จะเปนคําถามชนิดปลายปด แบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 

  สวนที่ 2 เปนคําถามท่ีเก่ียวของกับตัวแปรเรื่อง “การสนับสนุนจากฝายบริหาร” มีคําถามจํานวนทั้งสิ้น 

12 ขอ 

  สวนที่ 3 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับตัวแปรเรื่อง “นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ” มีคําถามจํานวนท้ังสิ้น 

9 ขอ 

  สวนที่ 4 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับตัวแปรเรื่อง “การจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค”มีคาํถาม

จํานวนท้ังส้ิน 12 ขอ 

  ลักษณะของคําถามในสวนที่ 2 สวนท่ี 3 และสวนที่ 4 เปนคําถามชนิดปลายปดแบบแบงระดับคะแนน

โดยคาคะแนนท่ีนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 และคาคะแนนท่ีมากที่สุดมีคาเทากับ 5 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคําถามของแบบสอบถามกอนท่ีจะนําไปแจกกลุมตัวอยางโดยแบงการ
ตรวจสอบเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

  ผูวิจัยเนนการตรวจสอบถึงความถูกตองและความครบถวนของเน้ือหาคําถามเพื่อใหไดคําตอบท่ี
ครบถวนสําหรับการวิเคราะห การแปลผล และการนําไปใชไดตรงตามวัตถุประสงคของผูใช (อารยา องคเอ่ียม 
และ พงศธารา วิจิตเวชไพศาล 2561) ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบในลักษณะนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหแก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตอประเด็นคาํถาม หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ และนํามา
ปรับปรุงแกไขสําหรับขอคําถามที่มีการทวงติงและแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษา เมื่อผูวิจัย
ดําเนินการแกไขปรับปรุงแลวจึงนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากท่ี
อาจารยที่ปรกึษาไดอนุมัติแลว ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปดําเนินการตรวจสอบความนาเช่ือถือตอไป 

2 การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความนาเช่ือถือ (Reliability) 

  เพื่อใหเกิดความแนใจวาแบบสอบถามท่ีแจกไปนั้น ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเขาใจเน้ือหาของคําถาม
ตรงกัน และสามารถตอบคําถามได (อารยา องคเอี่ยม และ พงศธารา วิจิตเวชไพศาล 2561)  การดําเนินการใน
เร่ืองน้ีผูวิจัยไดทําการทดลองโดยนําแบบสอบถามจํานวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุมทดลองจํานวน 30-40 คน 
ซึ่งกลุมทดลองจะตองมีคุณสมบัติของประชากรอยางครบถวน เมื่อไดรับคําตอบแลวจะนําคําตอบไปคํานวณคา
โดยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์ครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวจะตองมีคา
อยูในชวงระหวาง 0.7-1.00 จึงจะถือวาแบบสอบถามน้ันมีความนาเช่ือถือ และสามารถนําไปใชได (อารยา องค
เอ่ียม และ พงศธารา วิจิตเวชไพศาล 2561) คาสรุปสัมประสิทธิ์อัลฟาของตัวแปรแตละตัวเปนดังน้ี 
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ชื่อตัวแปรตน และตัวแปรตาม คาสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟา 
1.การสนับสนุนจากฝายบริหาร .907 
2.นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ .912 
3.การจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค .921 

คารวม .960 
   

  ในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตวัรวมท้ังคารวม พบวามีคาเทากับ .960 และอยูในชวง 
0.7-1.00 แสดงวาผูวิจัยสามารถนําแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือของการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเก็บ
ขอมูลได 

ประเภทของสถิติที่ใช 

  ผูวิจัยไดเลือกใชสถิติสําหรับการวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ี คือ 

1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดนํามาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

  1.1 คาความถี่และคารอยละ ใชวิเคราะหและอธิบายถึงคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นท่ัวไป ซึ่งใชมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรจัดอันดับ  (จิราภา ทรงสถาพรเจริญ 2559)   

  1.2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเพื่อวิเคราะหและอธิบายความคิดเห็นของตัวอยางใน
เร่ืองการสนับสนุนจากฝายบริหาร นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพและการจัดการกระบวนการทํางานอยาง
สรางสรรค ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค (จิราภา ทรงสถาพรเจริญ 2559) ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนการตอบ
วัตถุประสงคของการศึกษาทีต่ั้งไววา  

    1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

    2.เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนจากฝายบริหาร  

     3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 

2 สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดนํามาใชเพ่ือการทดสอบสมมุติฐานสําหรับการตอบวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไว
วา  

  1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

  2.เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนจากฝายบริหารที่สงผลตอการจดัการกระบวนการ
ทํางานอยางสรางสรรค  

   3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพท่ีสงผลตอการจัดการกระบวนการ
ทํางานอยางสรางสรรค 
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ซึ่งการวิเคราะหถึงความสัมพันธในรูปของการสงผลระระหวางตัวแปรอิสระที่ใชมาตรวัดอันตรภาคและตัวแปร
ตามที่ใชมาตรวัดอันตรภาคซึ่งมีจํานวนตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว ที่อาจสงผลตอตัวแปรตาม 1 ตัวท่ีใชมาตรวดั
อันตรภาค ผูวิจัยไดเลือกใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis) (จิราภา ทรง
สถาพรเจริญ 2559) 

ผลการศึกษา 

  1 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตองการสํารวจดานการสนับสนุนจากฝายบริหาร พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด ในดานการสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน ไดแก
เร่ืองการจัดกิจกรรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการท่ีเกิดข้ึนและการจัด
อบรมความรูเพื่อใหพนักงานมีความคิดใหมๆในการพัฒนาวิธกีารทํางานใหดียิ่งข้ึน 

  2 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตองการสํารวจดานนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยในระดับในระดับคอนขางมาก ในดานการติดตามและตรวจสอบภายในไดแกเรื่อง การติดตาม
และตรวจสอบแผนดําเนินงานและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ และการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขแผนดําเนินงานและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ 

  3 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตองการสํารวจดานการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมาก ในดานการประเมินผลไดแกเรื่อง การวางหลักเกณฑ
ในการประเมินผลถึงความถูกตองและการบรรลุเปาหมายของงาน และการประเมินผลความสําเร็จมีการเปด
โอกาสใหกลุมตางๆไดมีการดําเนินการรวมดวย 

ผลการศึกษาความสัมพนัธในลักษณะของการสงผลระหวางตัวแปร 

  ผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางตัวแปรในที่น้ีเปนผลการศึกษาท่ีนําไปสูผลสรุปการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัยท่ีไดนําเสนอไว สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ และไดนําเสนอไวในตารางท่ี 
4.5 ดังนี้ 

  ตารางท่ีตอไปนี้เปนตารางที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัว ไดแกการสนับสนุน
จากฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคณุภาพ กับตัวแปรตามคือการจัดการกระบวนการทํางานอยาง
สรางสรรค ซึ่งความสัมพันธดังกลาวในที่นี้เปนความสมัพันธในลักษณะของการมีอิทธิพลตอกัน 

 

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-
Value(Sig) 

การสนับสนุนจากฝายบริหาร .50 .53 10.11 .00 
นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ .38 .37 6.94 .00 

 

  ตัวแปรตาม คือ การจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 
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  คาสถิติ : R-square = 0.69, df = 2, 197, F =222.92 , P ≤ 0.05* 

  ผลการศึกษาตามตารางอธิบายไดวา โดยภาพรวมตัวแปรอิทธิพลทั้งสองตัวรวมกันจะสงผลตอการ
จัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคคิดเปนรอยละ 69 (R2 =0.69) อยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีตัวแปรอิทธพิล
ทั้งสามตัวเปนอิสระตอกัน (F= 222.92 , P ≤ 0.05) ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาแยกเปนตัวแปรอิทธิพลแตละตัวยงัพบอีกวา ตัวแปรอิทธิพลแตละตัวสงผลตอ
การจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

  โดยพิจารณาจากคา P-Value (Sig) ของแตละตัวแปรพบวามีคาต่ํากวา 0.05 ในขณะเดียวกันยังพบวา
ตัวแปรอิทธิพลแตละตัวสงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคแตกตาง กลาวคือ ตัวแปร
อิทธิพลดานการสนับสนุนจากฝายบรหิาร สงผลตอการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรคมากที่สุด 
(beta=0.53) ตามดวยตัวแปรอิทธิพลนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ (beta=0.37) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาขางตนมีความสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี 1 : การสนับสนุนจากฝายบริหารมีผลตอกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

ผลสรุป คือ เปนการยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 

สมมุติฐานท่ี 2 : นโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพมีผลตอกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค 

ผลสรุป คือ เปนการยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 

การนําผลไปใช 

  1.การท่ีองคกรที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับงานกอสรางทางน้ํา ตองการใหเกิดการจัดการกระบวนการ
ทํางานอยางสรางสรรคไดนั้น ปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณาเพื่อใหเกิดการดําเนินงานไดตอไป คือ การสนับสนุนจาก
ฝายบริหารและนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ 

  2.ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองการสนับสนุนจากฝายบริหาร สิ่งที่องคกรท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับงาน
กอสรางทางนํ้า นั้นควรพิจารณาใหความสําคัญในการสรางหรือพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลที่บรรลุเปาหมายของทีมงาน ไดแก ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในขณะทํางาน การจัด
กิจกรรมใหความรูเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการท่ีเกิดขึ้น การจัดอบรมความรูเพื่อให
พนักงานมีความคิดใหมๆในการพัฒนาวิธีการทํางานใหดียิ่งขึ้น ตามลําดับ 

  3.ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ สิ่งที่องคกรท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับงาน
กอสรางทางนํ้า นั้นควรพิจารณาใหความสําคัญในการสรางหรือพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลที่บรรลุเปาหมายของทีมงาน ไดแก คณะทํางานดานการบริหารคุณภาพที่ระบุอยางชัดเจน บุคลากรผู
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดานบริหารคุณภาพมีความรูและประสบการณท่ีจะดําเนินการไดตามวัตถุประสงค การ
มีเอกสารกํากับเพื่อเปนการรับทราบจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ เอกสารกํากับทุกฉบับมีการตรวจสอบความถูกตอง
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ของรายการท่ีระบุในเอกสารเหลานั้น การปรับปรุงแกไขความถูกตองของเอกสารที่จัดทําภายในหนวยงานใหตรง
ตามนโยบายกํากับมาตรฐานคุณภาพ การส่ือสารถึงวัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพอยางชัดเจนแกบุคลากร
ทุกคน การยินดีท่ีจะทําตามนโยบายและวัตถุประสงคดานคุณภาพที่กําหนดไว การติดตามและตรวจสอบแผน
ดําเนินงานและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ การดําเนินการปรับปรุงแกไขแผน
ดําเนินงาน และกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ ตามลําดับ 

  4.ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองการจัดการกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค ส่ิงท่ีองคกรท่ีดําเนินกิจการ
เก่ียวกับงานกอสรางทางนํ้า น้ันควรพิจารณาใหความสําคัญในการสรางหรือพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากร
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่บรรลุเปาหมายของทีมงาน ไดแก บุคลากรมีโอกาสไดมีสวนรวมในการวางแผนงาน 
บุคลากรมีโอกาสเลอืกแผนงานท่ีเหมาะสมบุคลากรมีโอกาสท่ีจะเสนอตัวเพ่ือรับผิดชอบงานท่ีตนเองถนัดและตรง
กับความสามารถท่ีมีอยูบุคลากรมีโอกาสท่ีจะไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายความสามารถ บุคลากรมีการ
ทํางานเปนทีมเพื่อความสะดวกในการประสานงาน บุคลากรมีการทํางานเปนทีมท่ีสามารถสื่อสารระหวางกันได
ตลอดเวลา บุคลากรมีการติดตามความกาวหนาในการทํางานระหวางกันอยางเปนทีมงานที่เขมแข็ง บุคลากรมี
โอกาสแนะนําวิธีการทํางานที่จะทําใหงานสําเรจ็ไดตามแผน บุคลากรมีการวางหลักเกณฑในการประเมินผลถึง
ความถูกตองและการบรรลุเปาหมายของงาน การประเมินผลความสําเรจ็มีการเปดโอกาสใหกลุมตางๆไดมีการ
ดําเนินการรวมดวย การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเหมาะกับสถานการและความพอใจของผูรับบริการ 
ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาครั้งตอไป 

  ผูวิจัยไดเสนอแนะประเด็นที่ควรจะมีการนําไปศึกษาตอในโอกาสตอไป ดังนี้คือ 

   1 ผูวิจัยสําหรับโอกาสตอไป ควรศึกษากับประชากรและกลุมตวัอยางกลุมอ่ืนๆ เพื่อขยายผลการศึกษา
ใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบเพ่ือใหไดความรูในมุมมองที่กวางขวางเพิ่มข้ึนซึ่งจะไดสรุปเปน
ภาพรวมของประชากรท่ีใชสินคาและบริการประเภทนี้ ไดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกวาประชากรกลุมใหญ มีความ
คิดเห็นตอการทํางานในหนวยงานรบัเหมากอสรางทางทะเล อยางไร 

   2 ผูวิจัยคร้ังตอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอ่ืน เชน การใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
รวมดวยเพื่อประโยชนตอไปนี้ ไดแก 

   2.1 เพ่ือตองการความแมนยําของผลท่ีไดรบัไมวาผลท่ีไดรบัจะสอดคลองหรือไมสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีมากอนหนานั้น 

   2.2 เพ่ือคนหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที่ผลการศึกษาบางประเด็นไมสอดคลองกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยกอนหนาน้ี 

  3 ผูวิจัยครั้งตอไปอาจเลือกใชสถิติอื่นๆ ที่ทําใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น 
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