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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรมสรรพากรใน

เขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อพฤติกรรมกลุ่ม คุณลกัษณะของหวัหนา้ และการ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร (2) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ พฤติกรรมกลุ่มและ

คุณลกัษณะของหวัหนา้ ท่ีมีต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อย

ละ 93 ตวัอยา่งจ านวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิง

พรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐานท าท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



 ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของหวัหนา้ส่งผลต่อการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากรกรมสรรพากรในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมกลุ่ม (การท างานเป็นทีม) , คุณลกัษณะของหวัหนา้ , การยอมรับ  การเปล่ียนแปลง

วิธีการท างาน 

Abstract 

 The purposes of this study were to: 1) survey the officers’ opinions of The Revenue 

Department, Pathumwan and Ratchathewi Districts, Bangkok which have effects on group behaviors, 

supervisor’s attributes, and the acceptance of working methods changed of the officers, and 2) analyze 

the influence of group behaviors and supervisor’s attributes for the acceptance of working methods 

changed of the officers. The instrument used to collect data was a questionnaire which was checked by 

the experts and had reliability ranging in value was 93%. The samples were 200 of the revenue officers 

by purposive sampling. The statistics used in this study included the descriptive statistics which were 

frequency, percentage, means, standard deviation and inferential statistics (multiple regression analysis). 

Thus, hypothesis testing used at a statistically significant level of 0.05.  

The result was found that group behaviors and supervisor’s attributes affect the acceptance of working 

methods changed of the officers at The Revenue Department, Pathumwan and Ratchathewi Districts, 

Bangkok. 

Keywords : group behaviors (teamwork), supervisor’s attributes, the acceptance of  working methods 

changed.  

บทน า 

 เน้ือหาของบทแรกเป็นการน าเสนอสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยัของการศึกษา

ความส าคญัของการศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการศึกษา 

และค านิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ท่ีมาและปัญหาของการวิจยั 

 การเปล่ียนแปลงมกัถูกมองวา่เป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาโดยพ้ืนฐานถือเป็น

เร่ืองธรรมชาติท่ีมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันท่ีเป็นผลของการกระท า

ของบุคคลท่ีตกอยูใ่นภาวะความผนัผวนของสถาบนัการเงินโลก วิกฤตทางการเมือง สภาพสงัคมท่ีวุ่นวาย 

ซ่ึงมีทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน จะเรียกวา่ การพฒันา ส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีเลวลงกวา่เดิม จะเรียกวา่ ไม่



มีการพฒันา ดงันั้นการเรียนรู้และท าความเขา้ใจในสาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงรวมไปถึงการมี

ความรู้สึกท่ีไวต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์าร (sensitivity of change) จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการบริหาร

จดัการความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดประสิทธิผล  

การสร้างกฎเกณฑใ์หม่ในช่วงเกิดการเปล่ียนแปลงอาจเป็นการก าหนดวิธีการท างานแบบใหม่หรือวิธีการ

ส่ือสารแบบใหม่เพ่ือใชรั้บมือกบัปัญหาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน และป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงควรช้ีแจงถึงความจ าเป็นท่ีน ากฎเกณฑใ์หม่มาใชใ้หเ้กิดการร่วมมือสนบัสนุนจากบุคลากรใน

องคก์าร ส่ิงส าคญัคือการเปิดกวา้งใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะ

เปล่ียนแปลงใหบุ้คลากรไดเ้ห็นภาพของผลดีท่ีจะเกิดในอนาคต และรับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะไดรั้บต่อ

สมาชิกโดยตรง ทั้งน้ีจะช่วยลดการต่อตา้นท่ีจะตามมา ผูน้ าควรศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของบุคลากรเม่ือ 

อยูใ่นสถานการณ์ใหม่ ควรเรียนรู้การน าจิตวิทยามาใชป้รับพฤติกรรมต่อตา้นใหเ้ป็นพฤติกรรมสนบัสนุน

แทน นอกจากน้ีแนวทางท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรท่ีประสบความส าเร็จอีกประการหน่ึง คือ การ

ขอความคิดเห็นในการแกปั้ญหาหลงัการปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์หม่ใหมี้การคน้หาค าตอบร่วมกนั เช่น 

กระบวนการท างานท่ีไม่สอดประสานกนั การจดัคนใหเ้หมาะสมกบังานตามความถนดั และความสนใจ 

การพฒันาระบบการส่ือสารภายใน องคก์าร เป็นตน้ (พชัรนนัท ์กลัน่แกว้ (2552)) 

 การท่ีจะด าเนินการใหเ้กิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานไดน้ั้นตอ้งอาศยัพฤติกรรม

กลุ่มการท างานเป็นทีม โดยเม่ือบุคคลมีการรวมตวักนัจึงเรียกการรวมตวันั้นวา่ กลุ่ม โดยพ้ืนฐานแลว้

บุคคลจะมองวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีปรากฏตวัอยูใ่นกลุ่มในสถานท่ีแห่งหน่ึงและมีความเช่ือมโยงรู้จกักนั 

ความสมัพนัธ์อาจท าใหเ้กิดการพ่ึงพาระหวา่งกนัหรือไม่กไ็ด ้การฝังตวัของบุคคลอยูใ่นระบบสงัคม เช่น 

ในชุมชม หรือในองคก์ารจึงเกิดการสร้างกลุ่มข้ึน และเม่ือมีการพ่ึงพากนัจุดมุ่งหมายกคื็อตอ้งการใหง้าน

ของตนประสบความส าเร็จตามความตอ้งการของตน การปฏิบติัต่อกนัมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัโดยตรง

ในสถานภาพของแต่ละบุคคลในกลุ่ม เช่น เป็นลูกคา้ เป็นผูใ้หบ้ริการ หรือเป็นเพ่ือนร่วมองคก์าร เป็นตน้  

ส่วนการรวมตวักนัท่ีเรียกวา่ ทีม มีความลึกซ้ึงกวา่การรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ถา้บุคคลในองคก์ารรวมตวักนั

แต่ท างานในบริบทของกลุ่มยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีท าใหก้ารน านโยบายสู่การปฏิบติัและการยึดเกาะ

กนัเพ่ือใหง้านส าเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีความยากล าบาก ดงัท่ี แคทเซนเซนแบช และ สมิธ 

(Katzenbach & Smith, 1986 cited in Clark, 2005) อธิบายวา่ ทีมเป็นการรวมตวัของบุคคลท่ีมีทกัษะ

ประกอบกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Complementary skills) โดยมีการตกลงร่วมกนัในจุดมุ่งหมาย (Common 

purposes) มีเป้าหมายปฏิบติัการ (Performance goals) ตามแนวทางท่ีกา้วร่วมกนัไป (Common 

approaches) ดว้ยความเช่ือมัน่ต่อกนัและกนั (Mutually accountable) ในขณะท่ี วราภรณ์ ตระกลูสฤด์ิ 



(2550) กล่าววา่ ความส าคญัของการท างานเป็นทีมจะมีความส าคญัมากเม่ือเทคโนโลยีหรือกระบวนการ

ปฏิบติัตอ้งการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนท่ีท างานในหนา้ท่ีต่างๆ แต่มีวตัถุประสงคร่์วมกนั การท างานเป็นทีม 

มีความส าคญัมากในช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงองคก์ารจะตอ้งปรับตวัอยา่งรวดเร็ว เพ่ือการแข่งขนั 

ส่ิงแวดลอ้มหรือสังคมจะตอ้งพ่ึงพาทีมงานท่ีดีเพ่ือจะไดรั้บรวมทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั และตอบสนองอยา่ง

รวดเร็วต่อโอกาสและภยัคุกคาม ในขณะท่ี ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน ์(2546) ใหท้ศันะเก่ียวกบัแนวคิดการ

ท างานเป็นทีมวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมซ่ึงตอ้งพ่ึงพาช่วยเหลือกนัเพ่ือใหส้ามารถ

ด ารงชีวิตและการท างานต่างๆ ไดป้ระสบผลความส าเร็จ ธรรมชาติของมนุษยก่์อใหเ้กิดการท างานร่วมกนั

และการท างานใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้นตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจดว้ยความเตม็ใจมี

ความไวว้างใจต่อกนัและตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงานเป็นส าคญัดว้ย 

 ในกรณีของคุณลกัษณะของหวัหนา้ หรือผูน้ า คือบุคคลท่ีริเร่ิมหรือส่งเสริมใหมี้การเปล่ียนแปลง

การกระท าของกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นผูน้ าท่ีส่งเสริมใหมี้การสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม

ด าเนินไปดว้ยดี (Fiedler,1967) ดงัท่ี Marshall (1995) กล่าววา่ คุณลกัษณะความเป็นผูน้ า ควรตอ้งมี 6 

ประการ ไดแ้ก่ 1. คุณลกัษณะทางกายภาพ โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้แขง็แรง ร่างกายสง่างาม 2. ภูมิหลงัทาง

สงัคม อนัไดแ้ก่ การมีความรู้ และสภาพทางสงัคมท่ีดี 3. สติปัญญา มีสติปัญญาสูง มีการตดัสินใจท่ีดีและมี

ทกัษะในการส่ือความหมายและการพดู 4. บุคลิกภาพ ตอ้งเป็นผูท่ี้กระตือรือร้น ต่ืนตวัอยูเ่สมอ ควบคุม

อารมณ์ได ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจริยธรรม และความเช่ือมัน่ในตนเอง 5. ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

ผูน้ า ควรมีความปรารถนาท่ีจะท า ใหดี้ท่ีสุด มีความรับผิดชอบ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มุ่งท่ีงาน 6. ลกัษณะ

ทางสงัคม ผูน้ า จะตอ้งเป็นผูท่ี้ปรารถนาจะร่วมมือกบัคนอ่ืน มีเกียรติเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและคนอ่ืนๆ 

เขา้สงัคมไดเ้ก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเขา้สงัคม ในขณะท่ี วิโรจน ์สารรัตนะ (2555) ไดอ้ธิบายถึง

ภาวะผูน้ าวา่ เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารจะใหมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหก้าร

ปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมาย องคก์ารสรุปความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึงพฤติกรรมผูน้ า ท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือ

น าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหด้ าเนินการท่ีรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษา

ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรมสรรพากรในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อพฤติกรรมกลุ่ม คุณลกัษณะของหวัหนา้ และการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากร 



 2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ พฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของหวัหนา้ ท่ีมีต่อ การยอมรับการ

เปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

สมมตฐิานของการวิจยั 

 สมมุติฐานท่ี 1 พฤติกรรมกลุ่ม ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

 สมมุติฐานท่ี 2 คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากร 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การศึกษา ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไว ้ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประเภทการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคของการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการ

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชไ้ดถ้กูสร้างจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรในท่ีน้ีหมายถึงประชากรท่ีจะใชข้อ้มลูโดยการตอบค าถามท่ีแสดงไวใ้น

แบบสอบถามผูวิ้จยัไดก้ าหนดคุณสมบติัของประชากรไวด้งัต่อไปน้ี คือ 

       2.1 เป็นขา้ราชการสงักดักรมสรรพากรเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตปทุมวนั 

และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

       2.2 เป็นขา้ราชการสงักดักรมสรรพากร เขตปทุมวนั และเขตราชเทวี ท่ีเคยหรือมี

ประสบการณ์การท างานเป็นทีม 

       2.3 เป็นขา้ราชการกลุ่มเดียวกนัท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมกลุ่มและ

คุณลกัษณะของหวัหนา้ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร  

3. ขอบเขตของตวัอยา่ง ตวัอยา่งในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลท่ีผูวิ้จยัสุ่มจากประชากร เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่

สามารถท่ีจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรไดค้รบถว้น เพราะประชากรมีจ านวนมาก ทั้งน้ีวิธีสุ่มตวัอยา่ง

นั้นผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 

     ส าหรับการก าหนดขนาดของตวัอยา่งนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรค านวณ Cocranch (1977)  ซ่ึงได้

จ านวนทั้งส้ิน 200 คน 

 4. ขอบเขตของเน้ือหา ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษา และน าตวัแปรเหล่านั้นมาศึกษาใน

ลกัษณะของอิทธิพลระหวา่งกนัภายใตแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี คือ 

     4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวัประกอบดว้ย 



5. ขอบเขตของตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ 

  5.1 ตวัแปรตน้ เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษาเพ่ือวิเคราะห์วา่ตวัแปรตน้เหล่าน้ี จะส่งผล

ต่อตวัแปรตามในลกัษณะใด กล่าวคือ (1) จะส่งผลหรือไม่และ (2) จะส่งผลไปในเชิงบวกหรือเชิง ในท่ีน้ี

ตวัแปรตน้ท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ 

   5.1.1 พฤติกรรมกลุ่ม 

   5.1.2 คุณลกัษณะของหวัหนา้ 

      5.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาวา่จะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรตน้ตวั

ใดบา้ง ในท่ีน้ีตวัแปรตามคือ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากรกรมสรรพากรในเขต

ปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะของการส่งผลต่อกนั ดงัน้ี 

 1. การส่งผลต่อกนัระหวา่ง พฤติกรรมกลุ่ม กบั การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากรกรมสรรพากรในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 2. การส่งผลต่อกนัระหวา่ง คุณลกัษณะของหวัหนา้ กบั การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากรกรมสรรพากรในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 6. ขอบเขตการใชส้ถิติ ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคทางสถิติเพ่ือน ามาใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของตวั

แปรแต่ละตวัและในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งผลระหว่างกนั มีดงัน้ี 

  6.1 สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และค่าสมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนแบช (Cronbach’s alpha coefficient) เพ่ือใชอ้ธิบาย

คุณลกัษณะของตวัแปรทุกตวั 

  6.2 สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือน ามาใชใ้นการทดสอบ

สมมุติฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1. องคก์รและหน่วยงานท่ีจะไดรั้บประโยชน ์ไดแ้ก่ นกัวิชาการทางดา้นการวางแผนและพฒันา

บุคลากรของกรมสรรพากร โดยท่ีองคก์รและหน่วยงานจะน าไปใชเ้ร่ืองการวางแผนและนโยบายดา้นการ

บริหารองคก์รและพฒันาบุคลากร 



 2. บุคคลท่ีสนใจไดแ้ก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัศึกษา และบุคคลากรวิชาชีพต่างๆ โดยท่ีกลุ่ม

บุคคลเหล่าน้ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์างๆ อาทิ 

  2.1 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป เพ่ือขยายผลการศึกษาใหมี้มุมมองท่ี

หลากหลายมากข้ึน หรือน าไปใชป้ระกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 

  2.2 น าไปใชเ้ป็นประเดน็ในการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความรู้ใหม่ หรือเพ่ิมรายละเอียดของ

การศึกษาท่ีสนใจอยู่ในขณะนั้นใหมี้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 

  2.3 น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมความรู้ และทกัษะใหก้บัการพฒันาตนเอง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. อิทธิพลระหวา่งพฤติกรรมกลุ่ม กบั การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

ณิชามล ฟองน ้า (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผูน้ า

และการท างานเป็นทีมท่ีเป็นการท างานโดยยึดหลกัความเหมือนกนัในลกัษณะของพฤติกรรมกลุ่มของผู ้

ท างานทีมเดียวกนั ท่ีมีประสิทธิผลในการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับประสิทธิผลของการท างานท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  

สุธาสินี อาภาศิริกลุ (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ลกัษณะการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลทีมงานของพนกังาน บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะการท างาน

เป็นทีมมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ียอมรับ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการยอมรับ

ประสิทธิผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

ผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของพฤติกรรมกลุ่ม กบัการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากรส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีวา่ 

สมมุติฐานท่ี 1 พฤติกรรมกลุ่ม ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

2. อิทธิพลระหวา่งคุณลกัษณะของหวัหนา้ กบั การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากร 

สาธิต บุบผาสี และเฉลิม เกิดโมลี (2553) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลขององคก์าร ศึกษา

กรณี: กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ระดบัภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูใ่น

ระดบัสูง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลขององคก์ารท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง พบวา่

ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่ง

มีนยัส าคญั 



ผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของคุณลกัษณะของหวัหนา้กบัการยอมรับ

การเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากรส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีวา่ 

สมมุติฐานท่ี 2 คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากร 

วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดคุณสมบติัไวเ้พ่ือใหไ้ดป้ระชากรท่ีมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใหข้อ้มลูโดยตรงแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็

ท่ีผูวิ้จยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบติัของประชากรไดแ้ก่  

       1.1 เป็นบุคคลท่ีมีอาชีพรับราชการของกรมสรรพากร และอาศยัอยูใ่นเขตปทุม และเขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 

       1.2 เป็นบุคคลท่ีเคยหรือมีประสบการณ์การท างานเป็นทีม 

       1.3 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของหวั

หนา้ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

จ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้มีทั้งส้ิน 508 คน (สถิติจากกรมสรรพากร 

ปีงบประมาณ 2564)  

2. ตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัประชากรของการศึกษา ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ คือขา้ราชการของ

กรมสรรพากรเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

2.2 ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง โดยผูวิ้จยัในใชวิ้ธีก าหนดขนาด

ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) ดงัน้ี 

  
 

     
 

             โดยท่ี    n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีตอ้งการ 

    N = ขนาดของประชากร 

    e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมรับไดโ้ดยก าหนดเป็น 0.07 

ดงันั้น เม่ือแทนค่าในสมการแลว้จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 146 คน แต่ผูวิ้จยัจะก าหนดใหเ้ท่ากบั 200 

คน ส าหรับความผิดพลาดของแบบสอบถาม 



3. เคร่ืองมือในการศึกษา งานวิจยัฉบบัท่ีด าเนินการอยูน้ี่ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงไดใ้ช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยการตั้งเป็นค าถามท่ีเป็นลกัษณะของการแสดงความ

คิดเห็น ดงัมีรายละเอียดของการจดัท าเคร่ืองมือ คือ  

3.1 ลกัษณะของค าถาม 

ค าถามท่ีจดัท าข้ึนนัน่เป็นลกัษณะของค าถามชนิดปลายปิด 2 ประเภทไดแ้ก่ 

3.1.1 ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ (ค าถามแบบประนยั) ใชส้ าหรับการ

ตอบค าถามขอ้มลูทัว่ไปประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียกวา่

คุณสมบติัทางประชากรศาสตร์  

3.1.2 ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ โดยค าตอบท่ีเลือกนั้นจะใชใ้น

ลกัษณะของการวดัระดบัความคิดเห็น จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละขอ้มลูผูต้อบค าถามจะตอบตาม

ระดบัความเห็นท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด ทั้งน้ีระดบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระดบั 5 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนน

สูงสุด จนกระทัง่ระดบั 1 คือระดบัค่าท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด โดยใชห้ลกัการของการใชม้าตรวดัแบบประมาณ

ค่า (Guilford,1954) 

       3.2 ท่ีมาของเคร่ืองมือ 

       ในท่ีน้ีหมายถึง ค าถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชศึ้กษา

ทุกตวัและทุกประเภท ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้ าเนินการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ประกอบดว้ย 

3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมกลุ่ม คุณลกัษณะของหวัหนา้ 

และ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

3.2.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน 

3.2.3 ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุ 

3.2.4 ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

       3.3 องคป์ระกอบของเคร่ืองมือ   

       แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรับการศึกษา 
ประกอบดว้ยค าถามซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
         ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 1 น้ีจะเป็นค าถามชนิดปลาย
ปิด แบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ เป็นค าตอบท่ีเลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของผูต้อบมาก
ท่ีสุด 

       ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง พฤติกรรมกลุ่ม มีค าถามทั้งส้ินจ านวน 7 ขอ้ 

       ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง คุณลกัษณะของหวัหนา้ มีค าถามทั้งส้ินจ านวน 9 ขอ้ 



       ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน มี

ค าถามทั้งส้ินจ านวน 7 ขอ้  

        ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 และ 4 เป็นค าถามชนิดปลายปิดแบบแบ่งระดบั
คะแนนโดยค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5  

       3.4 มาตรวดัของตวัแปรท่ีปรากฏในค าถามของแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 

1. ประเดน็ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยค าตอบท่ีเป็นคุณลกัษณะของผูต้อบ

แบบสอบถาม (ตวัอยา่ง) ใน 2 ลกัษณะ คือ 

         1.1 ค าตอบท่ีสามารถวดัค่าในตวัเองได ้ไดแ้ก่ เพศ ดงันั้นมาตรวดัท่ีใชว้ดัคือ

มาตรวดันามบญัญติั (บุญเรือง เกิดอรุณเดช,2553) 

          1.2 ค าตอบมีการจดัอนัดบั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน ดงันั้น

มาตรวดัท่ีใชว้ดั คือมาตรวดัจดัอนัดบั (บุญเรือง เกิดอรุณเดช,2553) 

   2. ประเดน็ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรแต่ละตวั ลกัษณะของค าตอบของแต่ละ

ค าถามเป็นลกัษณะแบ่งระดบัคะแนนมาตรวดัท่ีใชจึ้งเป็นมาตรวดัอนัตรภาค (บุญเรือง เกิดอรุณเดช,2553) 

       3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

          ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวัอยา่งโดย
แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
           3.5.1  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
  ผูวิ้จยัเนน้การตรวจสอบถึงความถกูตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหาค าถามเพ่ือใหไ้ด้
ค าตอบท่ีครบถว้นส าหรับการวิเคราะห์ การแปลผล และการน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้
(Nunnally,1987) ซ่ึงการด าเนินการตรวจสอบในลกัษณะน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามใหแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ความเช่ียวชาญต่อประเดน็ค าถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความคิดเห็นท่ีท่านเหล่านั้นมีต่อค าถามท่ีใช ้หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงเก็บรวบรวม
ขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติงจากผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์
ปรึกษาเม่ือผูวิ้จยัด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้จึงน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งอีก
คร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้นุมติัแลว้ ผูวิ้จยัจึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือต่อไป 
           3.5.2 การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
  การท่ีผูวิ้จยัตอ้งการด าเนินการในเร่ืองน้ีเพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจวา่แบบสอบถามท่ีแจกไป
นั้น ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนั และสามารถตอบค าถามได ้
(Nunnally,1987) การด าเนินการในเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไป



ทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอยา่งครบถว้น เม่ือ
ไดรั้บค าตอบแลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa 
Coefficient) ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 – 1.00 จึงจะถือวา่แบบสอบถาม
นั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชไ้ด ้(Cronbach, 1990) ค่าสรุปสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรแต่
ละตวัเป็นดงัน้ี 
  ตวัแปร    ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า 

1. พฤติกรรมกลุ่ม     0.85 
2. คุณลกัษณะของหวัหนา้    0.90 
3. การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน  0.88 

   ค่ารวม     0.94 
         ในการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.94 และอยู่
ในช่วง 0.7 – 1.00 แสดงวา่ผูวิ้จยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถ
น าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

4. ประเภทของสถิติท่ีใช ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือตอบ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ีคือ 
   4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดน้ ามาใชเ้พ่ือตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ  
           4.1.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชเ้พ่ือวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม และความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบั เพศ ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติัและ อาย ุระดบัการศึกษา อายุ
การท างาน ใชม้าตรวดัจดัอนัดบั (Alan Agresti , 1996) 
           4.1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พ่ือวิเคราะห์และอธิบายความ
คิดเห็นของตวัอยา่งในเร่ือง พฤติกรรมกลุ่ม , คุณลกัษณะของหวัหนา้ , การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท างาน ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (Chiris Leach,1976) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นการตอบวตัถุประสงค์
ของการศึกษาท่ีตั้งไวว้า่ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรมสรรพากร
ในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อพฤติกรรมกลุ่ม คุณลกัษณะของหวัหนา้ และการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 
     4.2  สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พ่ือการทดสอบสมมุติฐานส าหรับการตอบ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไวว้า่ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ พฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของ
หวัหนา้ ท่ีมีต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลใน
รูปของการส่งผลระหวา่งตวัแปรตน้สองตวัท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค และตวัแปรตามหน่ึงตวัท่ีใชม้าตรวดั
อนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on 
Analysis) เพ่ือดูเสน้ทางการส่งผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปรทั้งสามประเภท (Chiris Leach,1976) 



            ในการวิเคราะห์ดงักล่าวเพ่ือตอบวตัถุประสงคท่ี์ผูวิ้จยัตั้งไวว้า่เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ
พฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของหวัหนา้ ท่ีมีต่อ การยอมรับการเปล่ียนวิธีการท างานของบุคลากร 
นอกจากน้ีสถิติดงักล่าวยงัเป็นการใชเ้พ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือ 
  สมมุติฐานท่ี 1 : พฤติกรรมกลุ่ม ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน
ของบุคลากร 
  สมมุติฐานท่ี 2 : คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท างานของบุคลากร 
ผลการวจิยั 
 1. สรุปผลขอ้มลูทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มลูทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายกุาร

ท างาน สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ ่ากวา่ 30 ปี วฒิุการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และมีอายกุารท างานต ่ากวา่ 5 ปี   

2. สรุปผลขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์

  2.1 ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรกรมสรรพากรในเขตปทุมวนัและเขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อพฤติกรรมกลุ่ม คุณลกัษณะของหวัหนา้ และการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากร 

- ผลสรุปความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมกลุ่ม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ย

ในระดบัมากท่ีสุด เร่ืองการรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั , เร่ืองการรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ

ด าเนินการใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด , เร่ืองการแกปั้ญหาร่วมกนั , เร่ืองการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีท า

ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน , เร่ืองการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จ , เร่ือง

การมีวินยัและปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด และเร่ือง การใชค้วามคิดเห็นส่วนใหญ่ 

ตามล าดบั 

  - ผลสรุปความคิดเห็นดา้นคุณลกัษณะของหวัหนา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดต่อเร่ือง มีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองตดัสินใจ , เร่ืองความเป็นมิตรไมตรีต่อ

ผูอ่ื้น , เร่ืองมีทกัษะในการส่ือสาร ,  เร่ืองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น , เร่ืองมีการเปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานมีโอกาสเรียนรู้เพ่ือน ามาพฒันาหน่วยงาน , เร่ืองมีความยติุธรรม , เร่ืองมีความสามารถในการ

แกปั้ญหา , เร่ืองมีกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ  และเร่ืองมีความเป็นผูน้ าท่ีเนน้ในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงท่ีท าใหก้ารท างานดีข้ึน ตามล าดบั 



- ผลสรุปความคิดเห็นดา้นการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร พบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดต่อเร่ืองการใชวิ้ธีการหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ เพราะ

ประหยดัเวลาการท างาน , เร่ืองการใชวิ้ธีการหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ เพราะมีวิธีใชท่ี้ง่ายและสะดวก , เร่ืองการ

ฝึกปฏิบติักบัการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะใชก้บัการท างาน, เร่ืองการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีท าใหก้ารท างาน

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน , เร่ืองการใหค้วามร่วมมือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายและแผนงาน และเร่ือง

การอธิบายใหเ้พ่ือนร่วมงานมีความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงในหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน ตามล าดบั 

  2.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่พฤติกรรมกลุ่มและคุณลกัษณะของหวัหนา้ 

ท่ีมีต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 

  - สรุปการวิเคราะห์วา่พฤติกรรมกลุ่มท่ีมีต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน

ของบุคลากร พบวา่พฤติกรรมกลุ่ม ส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร ผล

การศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

  - สรุปการวิเคราะห์วา่คุณลกัษณะของหวัหนา้ท่ีมีต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากร พบวา่คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน

ของบุคลากร ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

อภิปรายผลการวจิยั 

 การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

 1. ผลการศึกษาท่ีพบวา่พฤติกรรมกลุ่มส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากร มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วราภรณ์ ตระกลูสฤด์ิ (2550) ท่ีอธิบายวา่ความส าคญัของการ

ท างานเป็นทีมจะมีความส าคญัมากเม่ือเทคโนโลยีหรือกระบวนการปฏิบติัตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคน

ท่ีท างานในหนา้ท่ีต่างๆ แต่มีวตัถุประสงคร่์วมกนั การท างานเป็นทีม มีความส าคญัมากในช่วงเวลาของ

การเปล่ียนแปลงองคก์ารจะตอ้งปรับตวัอยา่งรวดเร็ว เพ่ือการแข่งขนั ส่ิงแวดลอ้มหรือสังคมจะตอ้งพ่ึงพา

ทีมงานท่ีดีเพ่ือจะไดรั้บรวมทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั และตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อโอกาสและภยัคุกคาม  

และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุธาสินี อาภาศิริกลุ (2558) ท่ีอธิบายวา่อธิบายวา่การลกัษณะการ

ท างานเป็นทีมมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ียอมรับ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั

ประสิทธิผล ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีวา่ พฤติกรรมกลุ่ม ส่งผลต่อ 

การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของบุคลากร 



 2. ผลการศึกษาท่ีพบวา่คุณลกัษณะของหวัหนา้ส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากร มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ราลฟ์ สต๊อกดิลล ์(Stogdill,1974) ท่ีอธิบายวา่ ผูน้ าท่ี

ดีตอ้งเป็นผูท่ี้มีการปรับตวั และวางตวัไดดี้หากเกิดการเปล่ียนแปลง ตอ้งกลา้ตดัสินใจ เป็นท่ีพ่ึงพาใหแ้ก่ผู ้

ตาม มีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหง้านส าเร็จ ท่ีส าคญั ผูน้ าตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ ฉลาดมี

ไหวพริบ มีความคิดและการท างานท่ีเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สาธิต บุบผาสี และ

เฉลิม เกิดโมลี (2553) ท่ีอธิบายวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลขององคก์าร พบวา่ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง มี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีวา่ คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานของ

บุคลากร 

ข้อเสนอแนะผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถถกูน าไปใชป้ระโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการผูป้ระกอบการธุรกิจในท่ีน้ีหมายถึง

ธุรกิจทุกประเภท ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษาไปใชด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  ผลการศึกษาท่ีพบวา่ พฤติกรรมกลุ่มส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากร สามารถถูกน าไปใชไ้ดว้า่ การท างานเป็นทีม คือการรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั การ

รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายและด าเนินการใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด การแกปั้ญหาร่วมกนั การ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน การมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบติั

ใหเ้กิดผลส าเร็จ การมีวินยัและปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด และการใชค้วามคิดเห็น

เสียงส่วนใหญ่ จะส่งผลใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานขององคก์รเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่า 

  1.2 ผลการศึกษาท่ีพบวา่ คุณลกัษณะของหวัหนา้ ส่งผลต่อ การยอมรับการเปล่ียนแปลง

วิธีการท างานของบุคลากร สามารถถกูน าไปใชไ้ดว้า่ มีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองตดัสินใจ ความเป็น

มิตรไมตรีต่อผูอ่ื้น มีทกัษะในการส่ือสาร เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมี

โอกาสเรียนรู้เพ่ือน ามาพฒันาหน่วยงาน มีความยติุธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีกระบวนการ

ท างานอยา่งเป็นระบบ และมีความเป็นผูน้ าท่ีเนน้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหก้ารท างานดีข้ึน จะท าให้

การท างานเป็นไปอยา่งดี และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ผูน้ าจะสามารถท าใหผู้ต้ามเกิดการ

ยอมรับไดอ้ยา่งดี 



  1.3 จากผลการศึกษาท าใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ท างานของบุคลากรมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมกลุ่ม หรือการท างานเป็นทีม รองลงมาคือการมีหวัหนา้ท่ีดี เป็น

ผูท่ี้มีคุณลกัษณะของการเป็นหวัหนา้ 

3.2 นกัวิชาการทางดา้นการวิจยั 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มลูท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปรับทศันคติการรับรู้รวมถึงการปรับ

พฤติกรรมกลุ่ม และคุณลกัษณะของหวัหนา้ เพ่ือการท างานและการยอมรับการเปล่ียนแปลงการท างานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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