
ความคดิเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของ 
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

Employees' opinions towards the management of 
Pruksa Real Estate Public Company Limited 

 
ภทัรภร   บุญแจ่ม 

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 
ผูรั้บผิดชอบบทความ 

 
Phattharaphon Bunchaem 

E-mail: anongluckbj@gmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Management 

Ramkhamhaeng University, Thailand 
Corresponding author 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของ  บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง พนักงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 329  คน  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  และ
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์   เพ่ือหาความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยั พบว่า  1) พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ อยู่สังกดั
หน่วยงานCMO Group Corporate Marketing จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.60  เป็นเพศหญิง จ านวน  
228  คน  คิดเป็นร้อยละ 69.30  มีอายุ 35-47 ปี  จ านวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.40  มีสถานภาพ
สมรส  จ านวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.40 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  250 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  62.30 มีต าแหน่งงานระดบั 4-5  จ านวน  140 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.60  มีรายไดต่้อเดือน15,000 - 
20,000 บาทจ านวน  138 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.90  และมีระยะเวลาในการท างาน11-15 ปี  จ านวน  104 
คน  คิดเป็นร้อยละ  31.60   
 2) การบริหารงานของ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น  คือ  ดา้นการน า (Leading) ดา้นการจดัการ
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องคก์าร (Organizing) ดา้นการควบคุม (Controlling) และดา้นการวางแผน (Planning) อยู่ในระดบัมาก  
(ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, ความคิดเห็น 
 
 
ABSTRACT 
 This research on employees' opinions towards the management of Pruksa Real Estate Public 
Company Limited aims to study the opinions of employees towards the management of Pruksa Real 
Estate Public Company Limited from Number of samples Employees of Pruksa Real Estate Public 
Company Limited, total 329 persons. The tools used for data collection were questionnaires and 
analyzed using computer software. To find frequency, percentage, mean (  ), standard deviation (SD) 
 The results showed that 1) Total of 329 employees of the survey respondents, most of them 
belonging to the CMO Group Corporate Marketing, 71 people, accounting for 21.60 percent, being 
female, 228 people or 69.30 percent, aged 35-47 years 146 people, representing 44.40 percent, have a 
marital status of 179 people, or 54.40 percent, have a bachelor's degree, 250 people, or 62.30 percent, 
have a level 4-5 positions of 140 people, or 42.60 percent have income. Per month 15,000 - 20,000 baht, 
138 people, or 41.90 percent, and have a length of time to work 11-15 years, 104 people, or 31.60 
percent. 
 2) The overall management of Pruksa Real Estate Public Company Limited was at the highest 
level. When considering each aspect, it was found that it was at the highest level of 3 aspects: Leading, 
Organizational Management, and Control. (Controlling) and planning (Planning) is at a high level 
(respectively. 
 
Keywords: administration, opinion 
 

บทน า 
การบริหารงานดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัเพ่ือความอยู่รอด อย่างเขม้ขน้ในปัจจุบนัทั้ง

ภายในภายนอกโดยองค์การ มีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good Corporate 
Governance) เพ่ือสนบัสนุนจรรยาบรรณในการด าเนินการบริหารธุรกิจท่ีดี เพ่ือองคก์ารมีความน่าเช่ือถือ 
และเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนบริหารการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยส่งเสริมผลการด าเนินงานของ
องค์การซ่ึงเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพ้ืนฐานท่ีส าคญัยิ่งอย่างหน่ึง และการบริหารงานเป็นสาเหตุ



 
 

3 
 

หน่ึงให้มีการปรับตวัและพฒันาองค์การเพ่ือให้อยู่รอดต่อไป   โดยเฉพาะการแข่งขนัของกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ปัจจุบนัมีบริษทัคู่แข่งขนัหน้าใหม่ก่อตั้งข้ึนมาแป็นจ านวนมาก มีทั้งการแข่งขนักัน
น าเสนอการขายสินคา้ในหลายรูปแบบอีกทั้งยงัมีสินคา้ใหก้ลุ่มลูกคา้เลือกไดต้ามความตอ้งการของแต่ละ 
Segment ของลูกคา้  

ดงันั้นการบริหารงานและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
มัน่คงและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยสโลแกน “Create Value คิดสร้างสรรคคุ์ณค่าเพ่ือลูกคา้” ท่ีสะทอ้นถึงการ
ส่งเสริมค่านิยมพฤกษาในดา้นการคิดนวตักรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation เพ่ือน ามาใชใ้น
องค์การอย่างชดัเจน เพราะหัวใจส าคญัของธุรกิจ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัสินคา้หรือ
บริการท่ีมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้และสังคมโดยรวม การทุ่มเทการบริหารจดัการและเดินหน้า
พฒันานวตักรรมอย่างไม่หยุดย ั้ง ท าให้โครงการท่ีอยู่อาศัยของบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่และเป็นท่ี
ยอมรับจากผูบ้ริโภค และในปี 2558 ไดรั้บการจดัอนัดบั เป็นอนัดบัหน่ึงในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ใน
ดา้น “ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม” จากนิตยสาร Brand Age และนิตยสาร COMPANY ใน
งานวิจยั “Thailand’s Most Admired Company 2015” 

การสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุ้น  หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกทางหน่ึงกลุ่มธุรกิจอ
ลงัหาริมทรัพยจึ์งจ าเป็นตอ้งด าเนินธุรกิจเชิงรุกมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้อย่างรอบ
ดา้น เหตุน้ีบุคคลากรจึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์การในการบริหารจดัการให้ด าเนินการไป
อยา่งมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้องคก์ารจ าเป็นตอ้งรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการ
ต่อองคก์าร ใหค้งอยู่เพ่ือใหมี้จ านวนเพียงพอต่อการด าเนินกิจการ องคก์ารก็มีนโยบายในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมีหน่วยงานส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ในการบริหารจัดการแต่ละ
หน่วยงานโดยมีการด าเนินการสร้างโรงเรียนภายในเพ่ือใหค้วามรู้แก่พนกังานในการบริหารงานหน่วยงาน
ต่างๆในองคก์ารโดยเรียกวา่ Pruksa Academy ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการ Training พนกังานท่ีเขา้มาใหม่ 
ทั้งน้ีการมีบุคลากรผูมี้ความเชียวชาญและมีความรู้ความเขา้ใจต่อกิจการท่ีตนรับผิดชอบย่อมเปรียบเสมือน
ทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งขององค์การอนัจะน าการด าเนินการบริหารขององค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือ
ผลกัดนัองคก์ารใหส้ามารถด าเนินกิจการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่าง
ทัดเทียมนั้น องค์การจึงมีความจ าเป็นในการบริหารงานเพ่ือรักษาดูแลบุคลากรให้มีความผูกพนักับ
องคก์ารและเป็นสมาชิกขององคก์ารใหย้าวนานท่ีสุดเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือรับมือกบัองคก์ารคู่แข่ง
ในตลาดธุรกิจเดียวกนัท่ีมีการบริหารทั้งในและต่างประเทศดว้ยกลยุทธ์การบริหารงานท่ีต่างแตกต่างกนั
แต่ละองคก์าร  

พนักงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัในการบริหาร
องค์การนั้น จึงควรมีส่วนร่วมในการแสดความคิดเห็นต่อการบริหารงานให้การท างานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนในสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนัขององคก์าร เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในการบริหารงานขององคก์าร
ส่งผลถึงความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารของพนกังานดว้ย  
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ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน)ท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานเพ่ือน ามาปรับปรุง  และเสริมสร้างนโยบายกระตุน้ให้
บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ผลการวิจยัองคก์ารสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงานขององคก์าร เพ่ือรักษาบุคลากรใหค้งอยู่กบัองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
  

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระคือ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือนและ
ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 
 ตวัแปรตาม คือ 
 1. การบริหารงานของ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ การวางแผน 
(Planning)  การจดัการองคก์าร (Organizing)  การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 พนักงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,852 คน (ขอ้มูลจ านวน
พนกังาน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563– กมุภาพนัธ์ 2564 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. สามารถน าขอ้สรุปการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและการบริหารงานของ บริษทั 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 2. เพ่ือเกิดประโยชนต่์อองคก์าร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
      ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ

ประชาชนหรือประชากร Grapy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์  
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวเิคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจาย

ตวัและการเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
อ่ืนๆ ปัจจยัทางประชากรอาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : 22) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของ

การบริหารงานของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

1.การวางแผน (Planning) 
2.การจดัการองคก์าร (Organizing) 
3.การน า (Leading) 
4.การควบคุม (Controlling) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ต าแหน่งงาน 
6.รายได ้
7.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้
จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการองค์กร 
 Henri Fayol : ถึงแมว้่าเขาจะเป็นนกัทฤษฎียุคเดียวกนักบั Frederick Winslow Taylor บิดาแห่ง
แนวความคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แต่ทฤษฎีการจดัการของเขานั้น
แตกต่างจนไดรั้บการยกย่องว่าเป็น Founder of Modern Management Method ผูก่้อก าเนิดศาสตร์แห่งการ
บริหารยุคใหม่เลยทีเดียว โดยแนวความคิดของเขาให้ความส าคญักบับุคคลากร ระบบการท างาน ระบบ
ค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวสัดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานและสร้างความภกัดีต่อองคก์ร
ในคราวเดียวกนัด้วย ทฤษฎีของเขานั้นก็คือ Fayolismหรือทฤษฎีการบริหารจดัการธุรกิจ Theory of 
Business Administration นัน่เอง โดยมีหลกัการส าคญัอยู่ 5 ปัจจยัหลกัท่ีเรียกว่า POCCC ซ่ึงตอ้งประสาน
สอดคลอ้งกนัไดแ้ก่ 
 -  P – Planning: การวางแผน 
 -  O – Organizing: การจดัองคก์ร 
 -  C – Commanding: การบงัคบับญัชาหรือสัง่การ 
 -  C – Coordinating: การประสานงาน 
 -  C – Controlling: การควบคุม 
 
 ประวัติความเป็นมาของบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2536 โดยคุณทองมา วิจิตร
พงศพ์นัธ์ุ เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท ทาวน์เฮา้ส์ บา้นเด่ียว และอาคารชุด มีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 50 ลา้นบาท และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือท่ี 27 เมษายน 2548 
 ปัจจุบนั บริษทัฯ พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและการเจริญเติบโตสูง รวมถึงในต่างประเทศ โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์   พนัธ
กิจ ค่านิยม และกลยทุธ์  เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ บริษทัฯ เป็นผูน้ าในดา้นนวตักรรมการก่อสร้างท่ีใชช้ิ้นส่วน
คอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์(Pruksa Precast Concrete Factory) ท่ี
ทนัสมยัในระดบัโลก รวมถึงน านวตักรรมต่างๆ มาใชใ้นการก่อสร้าง เพ่ือพฒันาคุณภาพของสินคา้และ
บริการอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหไ้ดรั้บรางวลัการันตีดา้นคุณภาพในเวทีระดบัโลกมากมาย พร้อมกนัน้ียงัด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษทัฯ 
เติบโตควบคู่ไปพร้อมกบัสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 มกรพ์พล พันสวัสติวง , ชัยวุฒิ จันมา (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการบริหารตาม
กระบวนการบริหารและทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารระดบัตน้ในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบของตวัแปรอิสระทั้ง4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการควบคุม ในงานท่ีเก่ียวกบั การประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงาน 
โกรงการระหว่างด าเนินงานร่วมกบัพนักงาน ดา้นการน าในงานจะเก่ียวกบั การชกัจูงผูร่้วมงานอย่างมี
เหตุผล เพ่ือให้เกิดความคลอ้ยตาม ส่วนดา้นการวางแผน จะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัจดัประชุมพนกังาน เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการแลว้น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาคุณภาพการบริหารงานและ
คา้นการจดัองคก์รในงานท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานและน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน 
 วนัดี เจตนา (2558) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยคา้นการ
ควบคุม ถา้มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีดีก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นการวางแผน เป็น
การวางแผนปฏิบติังานไวล่้วงหนา้การจดัองคก์ร การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน การช้ีน าคือ
ภาวะผูน้ าท่ีสามารถแกปั้ญหาใหก้บัสมาชิก 
 จันทิมา จันทร์เท่ียง (2558) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา ชาวประมงพ้ืนบา้น อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการจดการธุรกิจสภาพธุรกิจสภาพท่ีแทจ้ริงของชาวประมง
พ้ืนบา้น 2) ระดบัการปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบา้น 3) ระดบั
การพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพ้ืนบา้น 4) อิทธิพลของการปฏิบติัตาม
หลกัการจดัการ ท่ีมีผลต่อการพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพ้ืนบา้น 5) 
อิทธิพลของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการพ่ึงตนเองตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพ้ืนบา้นเขตอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงผสมผสาน โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัแลว้อธิบายผลการวิจยัเพ่ิมเติมดว้ยการวิจยัเชิง
คุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีมีการ
จดทะเบียนเรือขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร ท่ีอาศยัในเขต อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งการวิจยัเชิงปริมาณ จ านวน 117 ราย ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและกลุ่มตวัอย่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพจ านวน 15 ราย ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ชาวประมง
พ้ืนบา้นเขตอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  มีระดบัการปฏิบติัการจดัการธุรกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีระดบัการปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมีระดบั
การพ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 1) การ
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ปฏิบติัการจดัการจดัการ คือดา้นการจดัองคก์าร (B=0.125,P=0.004) และดา้นการน า (B=0.174,P=0.011) 
มีอิทธิพลต่อการพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพ้ืนบา้นเขตอ าเภอปะเหลียน 
จงัหวดัตรัง (R2=0.296) 2) การปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเศรษฐกิจ คือ กิจกรรมลดรายจ่าย 
(B=0.238,P=0.000) กิจกรรมเพ่ิมรายได ้(B=0.182,P=0.000) และกิจกรรมการออมท่ีหลากหลาย (B=
0.179,P=0.001) มีอิทธิพลต่อการพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพ้ืนบา้นเขต
อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง (R2=0.495) 
 พิชศาล พนัธ์ุวฒันา (2559) ได้ศึกษา หลกั POLC ท่ีมีอิทธิพลส าคัญต่อการบริหาร ธุรกิจ
เพาะพนัธ์ุนกปรอดหวัโขนในสถานท่ีพกัอาศยั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของ
การวางแผน การจดัองคก์าร ภาวะผูน้ า การควบคุม และการบริหาร และ (2) อิทธิพลของการวางแผน การ
จดัองคก์าร ภาวะผูน้ า การควบคุมท่ีมีต่อการบริหารธุรกิจเพาะพนัธ์ุนกปรอดหวัโขนในสถานท่ีพกัอาศยั 
ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั 2 แนวทางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลจากผูเ้พาะพนัธ์ุนกปรอดหัวโขนจ านวน 59 ราย จากการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์
เจาะลึกรวมทั้งใชก้ารสังเกตพฤติกรรมของผูเ้พาะพนัธ์ุนกปรอดหัวโขน ผลการวิจยัพบว่า การก าหนด
ขั้นตอน การตรวจสอบ ความพร้อมของคนและนกมีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจเพาะพนัธ์ุนกปรอด
หวัโขนในสถานท่ีพกัอาศยัโดยสามารถอธิบายถึงการผนัแปรไดม้ากถึงร้อยละ 42.4 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)ไดแ้ก่  พนกังานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 1,852 คน (ข้อมูลจ านวนพนักงาน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563) กลุ่มตวัอย่างผูวิ้จยัท าการค านวนหากลุ่มตวัอย่างโดยใช่สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro 
Yamane)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 5% ได้
จ านวนทั้งส้ิน 329  ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูวิ้จยัจดัท าแบบสอบถามระบบออนไลน์โดยผ่าน Google Form เน่ืองจากช่วงท่ีท าวิจยัฉบบัน้ี
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เฟสท่ี 2โดยจดัท าเป็น QR Code, Link ให้สะดวกแก่การ
ประเมิน 

2. ผูวิ้จยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามGoogle Form โดยช่องทาง Line, Email กลุ่มของบริษทัพฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

3. ในการบนัทึกขอ้มูลโดย Export จากแบบสอบถามออนไลน์Google Form น าไปวิเคราะห์
ขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้ศึกษาได้ใช้การประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS) บนระบบ Window 2010 
 

 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (  ) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงาน

ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1. ดา้นสังกดัหน่วยงาน พบว่า พนกังาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ อยู่สังกดัหน่วยงานCMO Group Corporate Marketing จ านวน  71  คน  
คิดเป็นร้อยละ  21.60  2. ดา้นเพศ พบว่า พนกังาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน  228  คน  คิดเป็นร้อยละ 69.30  3. ด้านอายุ พบว่า พนักงาน ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 35-47 ปี  จ านวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.40  
4. ดา้นสถานภาพ พบว่า พนกังาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
สมรส  จ านวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.40 5.ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงาน ผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  205 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  62.30  6.ดา้นต าแหน่งงาน พบว่า พนกังาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วน
ใหญ่ มีต าแหน่งงานระดบั 4-5  จ านวน  140 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.60  7. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
พนกังาน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน15,000 - 20,000 บาท
จ านวน  138 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.90  8. ด้านระยะเวลาในการท างาน พบว่า พนักงาน ผูท่ี้ตอบ
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แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน11-15 ปี  จ านวน  104 คน  คิด
เป็นร้อยละ  31.60   ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) มีองคป์ระกอบ 4 ดา้นโดยผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ การบริหารงานของ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น  คือ  ดา้น
การน า (Leading)ดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing) ดา้นการควบคุม (Controlling) (  = 4.37,    = 4.31, 
  = 4.21) และดา้นการวางแผน (Planning) อยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.98) ตามล าดบั ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 
  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 329 คน ส่วนใหญ่ อยู่สังกดัหน่วยงานCMO 
Group Corporate Marketing จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.60  เป็นเพศหญิง จ านวน  228  คน  คิด
เป็นร้อยละ 69.30  มีอายุ 35-47 ปี  จ านวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.40  มีสถานภาพสมรส  จ านวน  
179 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.40 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  250 คน  คิดเป็นร้อยละ  62.30 มี
ต าแหน่งงานระดบั 4-5  จ านวน  140 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.60  มีรายไดต่้อเดือน15,000 - 20,000 บาท
จ านวน  138 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.90  และมีระยะเวลาในการท างาน11-15 ปี  จ านวน  104 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  31.60 ตามล าดบั 
 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น  คือ  
ดา้นการน า (Leading)ดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing) ดา้นการควบคุม (Controlling) และดา้นการ
วางแผน (Planning) อยูใ่นระดบัมาก  (ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 
 1. ดา้นการวางแผน (Planning) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้  คือ  Pruksa Academy มีส่วนช่วยในการบริหารองค์การทั้ง 3 
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ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัปฏิบติัการเพ่ือใหบุ้คลากรไดมี้ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก 7 
ขอ้ ไดแ้ก่ การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์รเหมาะสมกบัเป้าหมายภารกิจธุรกิจขององคก์ารตามท่ีสโลแกน 
“Create Value” ขององคก์ารช่วยในการคิดบริหารองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพองคก์ารมีการก าหนด
เป้าหมาย วิธีการปฏิบติั อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน พนกังานสามารถเขา้ใจง่ายองคก์ารมีการก าหนดวิสัยทศัน ์
พนัธกิจ ซ่ึง สามารถช่วยในการบริหารองคก์ารได ้ องคก์ารมีการประเมินผลแผนงานในการบริหาร ตาม
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ใหบ้รรลุตามท่ีตอ้งการหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 
Corporate Governance) ช่วยปรับปรุงระบบขั้นตอนและกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ
และองคก์าร/ผูบ้ริหาร ให้พนกังาน ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแผนงาน/กลยุทธ์ ในการ
บริหารงานขององคก์าร     ซ่ึงสอดคลอ้ง งานวิจยัของ จนัทิมา จนัทร์เท่ียง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการ
ทางธุรกิจและการปฏิบติัตามปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง ของชาวประมงพ้ืนบา้น อ าเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง พบวา่มีระดบัการปฏิบติัการในการจดัการธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาป็นรายคา้นพบวา่ มีระดบัการปฏิบติัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่คา้นการน าและดา้นการวางแผน ตาม
ส าคบั มีระดบัการปฏิบติัท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการจดัองคก์ร และคา้นการควบคุม ตามล าดบั 
 2. ดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing)โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  5 ขอ้  คือ  องคก์ารมีการจดัระบบของงาน ระบบ
ของคน เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จการจัดการกลุ่มบริหาร
บุคคลากร  แบบสืบทอดต าแหน่ง มีส่วนในการขบัเคล่ือนองค์การให้เติบโตต่อธุรกิจในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพองค์การมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือสรรหาจดัจ้างบุคลากรท่ีเก่งมี
ความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองคก์าร   และการจดัระบบการบริหารงาน Pruksa Engagement ช่วยกระตุน้
ใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเป็นการเพ่ิม Value ใหก้บัองค์การผูบ้ริหารในองคก์ารมีเป้าหมาย
ก าหนดระบบการบริหารทรัพยากร การจดัการโครงสร้างในองคก์ารอย่างชดัเจน  ช่วยในการปฏิบติังาน
บรรลุผลส าเร็จ   อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ องคก์ารมีการจดัให้บุคคลากรร่วมรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ได้
แสดงความคิดเห็นในการบริหาร งานอย่างชดัเจนเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์การบริหารผ่าน
ระบบใหบ้ริการ โดยผ่านApplication The Living เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัในการบริหารจดัการ
องค์การและองค์การมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการบริหารงานตรงตาม
วตัถุประสงค ์ สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Lyndall Urwick& Luther Gulick : สองนกัทฤษฎีท่ีโดดเด่นใน
เร่ืองทฤษฎีองคก์รและกระบวนการบริหารงาน ท่ีใหค้วามส าคญัของการท าหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารมากกว่า
การท างานของฝ่ายพนกังานระดบัล่าง และมุ่งเนน้ไปยงัวิธีการท างานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นหลกั ไดก้ล่าวว่า การจดัองค์กร O – Organizing เป็นการก าหนดโครงสร้าง 
ต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนการก าหนดส่งงาน แบ่งงานท าอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
 3. ดา้นการน า (Leading)โดยรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  6 ขอ้  คือ  เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานผูบ้ริหารใช้
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ภาวะผูน้ า (Leadership) ในการ ผูบ้ริหารเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงวิธีการท างานในการน าพา
ผูติ้ดตามหรือสมาชิกในองคก์าร เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จและเม่ือองคก์ารประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารมี
การแบ่งปันความส าเร็จในงานต่อบุคลากรในองคก์าร เพ่ือเป็นการกระตุน้จูงใจในการท างานองคก์ารมีการ
สนบัสนุนการน า (Leading) แนวคิดของบุคลากรและเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานประเมินผลก าหนด
หัวข้อใน KPIผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการชัดจูงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานสายงานของตัวเองเต็มท่ี ผูบ้ริหารในองค์การสามารถชักน าบุคลากรให้ปฏิบติังาน บรรลุ
เป้าหมายไปในทิศทางหน่ึงๆ ท่ีไม่ใช่ทิศทางตรงกนัขา้ม ไดต้รงตามวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารงานองค์การ และผูบ้ริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรก าหนด
แผนพฒันารายบุคคล ( IDP ) เพ่ือเพ่ิมพฒันาตนเองโดยใชส้มรรถนะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
อยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ องคก์าร มีก าหนดการประเมินผลการท างานของผูบ้ริหารท่ีดี ในการบริหาร
บุคลากร กระตุน้จูงใจใหใ้ชค้วามพยายามในการบรรลุเป้าหมายและผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตวับุคลากรในการบริหารงานองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัดี เตนา (2558) 
ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นเทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 อ  าเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยคา้นการควบคุม ถา้มีกระบวนการ
บริหารจดัการท่ีดีกจ็ะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นการวางแผน เป็นการวางแผนปฏิบติังานไว้
ล่วงหน้าการจดัองค์การ การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การช้ีน าคือภาวะผูน้ าท่ีสามารถ
แกปั้ญหาใหก้บัสมาชิก 
 4. ดา้นการควบคุม (Controlling)โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  5 ขอ้  คือ  องคก์ารมีการควบคุมในการบริหารความเส่ียง 
โดยก าหนดเป็นเป้าหมายเชิงรุก เพ่ือทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนัองคก์ารมีมาตรการควบคุมและส่งเสริมการ
บริหารงานสามารถปฏิบติังานไดดี้ องคก์ารมีการประเมินความเส่ียงต่อการบริหารงานในธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งภายในและภายนอกขอ้ก าหนด ระเบียบ นโยบาย 
ต่างๆมีการประเมินผลการตรวจสอบการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัมาตรการควบคุมองค์การ และการ
ควบคุมการบริหารองคก์าร หากไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ
อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การส่งเสริมน าเสนอสโลแกน “Create Value” ใชค้วบคุมการท างานเพ่ือให้
บุคลากร มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานทนัสมยัน ามาใช้ไดจ้ริง บุคลากรมีส่วนช่วยส่งเสริม
พฒันาสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองค์การองคก์รมีการบริหารงานแบบ online ท าใหช่้องทางการส่ือสารเพ่ิม
มากข้ึน และง่ายต่อการควบคุมระบบการจดัการขององค์การ และการประเมินผลการบริหารงานของ
องคก์าร มีผลต่อการควบคุมการท างานในการบริหารองคก์าร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน ามาปรับปรุง
การบริหารงานไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มกรพพ์ล พนัสวสัติวง, ชยัวุฒิ จนัมา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การพฒันาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผูบ้ริหารระดบัต้นในธุรกิจ
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ประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบของตวัแปร
อิสระทั้ ง4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม ในงานท่ีเก่ียวกับ การ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการระหว่างด าเนินงานร่วมกบัพนกังาน ดา้นการน าไปใช้
งานจะเก่ียวกบั การชกัจูงผูร่้วมงานอยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหเ้กิดความคลอ้ยตาม ส่วนดา้นการวางแผน จะเป็น
งานท่ีเก่ียวกับจดัประชุมพนักงาน เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการแลว้น ามาเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงานและด้านการจัดการองค์การในงานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์
ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานและน าผลมาปรับปรุงการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 
 1. ดา้นการวางแผน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ของ
องคก์ารเหมาะสมกบัเป้าหมายภารกิจธุรกิจขององคก์ารตามท่ีสโลแกน “Create Value” ขององคก์ารช่วย
ในการคิดบริหารองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพองค์การมีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการปฏิบติั อย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน และตอ้งน าแผนงานไปปฏิบติัเพ่ือรองรับนโยบายของผูบ้ริหารและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพนกังาน ซ่ึงตอ้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนและน าไปปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ิมเติมแผนงาน เพ่ือแกไ้ขปัญหาขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. ดา้นการจดัองคก์าร บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ควรมีการจดัระบบของงาน 
ระบบของคน เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจดัการในการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จการจดัการกลุ่มบริหาร
บุคคลากร  แบบสืบทอดต าแหน่ง มีส่วนในการขบัเคล่ือนองค์การให้เติบโตต่อธุรกิจในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอ้งมีการมอบหมายหนา้ท่ีตามสายงานท่ีชดัเจน และมีการจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบั
งานและต าแหน่งหนา้ท่ีและโครงสร้างขององคก์ารมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 3. ดา้นการน า บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ท างาน ผูบ้ริหารเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงวิธีการท างานในการน าพาผูติ้ดตามหรือสมาชิกใน
องคก์าร เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จและเม่ือองคก์ารประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารมีการแบ่งปันความส าเร็จ
ในงานต่อบุคลากรในองคก์าร เพ่ือเป็นการกระตุน้จูงใจในการท างาน และควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน
ไดแ้สดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน และองค์การมีการน าขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นไปปรับปรุง
พฒันาการปฏิบติังาน 
 4. ดา้นการควบคุม บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ควรมีการควบคุมในการบริหาร
ความเส่ียง โดยก าหนดเป็นเป้าหมายเชิงรุก เพ่ือทนัต่อสภาวการณ์ปัจจุบนัองคก์ารมีมาตรการควบคุมและ
ส่งเสริมการบริหารงานสามารถปฏิบติังานไดดี้ องค์การมีการประเมินความเส่ียงต่อการบริหารงานใน
ธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งภายในและภายนอก และควรน า
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มาตรการหรือข้อบังคับมาปฏิบัติพร้อมมีบทลงโทษ กรณีผูป้ฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวโ้ดยมีการออก กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ิมเติมไวอ้ยา่งชดัเจน 
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