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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภทัรมน  สาตรักษ ์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัชนี  แตงอ่อน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 
พนัต ารวจเอก ดร. ศิริพล  กุศลศิลป์วฒิุ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
ดร.สุภานี  นวกุล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 
ดร.อาภรณ์ คุระเอียด 

นกัวชิาการอิสระ 
 
ดร. ประวทิย ์ทองไชย 

นกัวชิาการอิสระ 
 
ดร. กญัญา โพธ์ิพนัธ์ุ 

บริษทั วอลเลเนียส วลิเฮลม์เซ่น โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
นกัวชิาการอิสระ 

 
ดร. ศิริกุล  ชยัโรจน์วงศ์ 

บริษทั โพสโค ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน)  
นกัวชิาการอิสระ 

 
ดร. จิดาภา  พรยิง่ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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บรรณาธิการแถลง 

 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน-ธันวาคม พ.ศ. 
2562) ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิชาการ นิสิต นกัศึกษา รวมถึงผูส้นใจ
ทัว่ไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ตลอดจนสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยบทความวิจยั และบทความวิชาการ จ านวน 30 เร่ือง ซ่ึงมีความหลากหลาย
ในองค์ความ รู้  ในฉบับ น้ีขอน า เสนอ บทความแรก  เ ร่ื อง  สิท ธิ ชุมชนกับการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหลักคิดและความเป็นจริงทางสังคม: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก โดย  อาจารย์พมิพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และดร.ชัยณรงค์  เครือนวน  งานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพลวตัรของแนวคิดสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เง่ือนไขเชิง
โครงสร้างท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังในชุมชน
ท่ีเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พลวตัรของแนวคิดสิทธิชุมชน สามารถแบ่งเป็น 4 ช่วง
ความคิด คือ สิทธิชุมชนก่อนการสถาปนารัฐชาติ สิทธิชุมชนยุคสถาปนารัฐชาติ สิทธิชุมชนยคุการ
พฒันา และสิทธิชุมชนท่ีถูกรับรองโดยบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ส่วนเง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จ ประกอบดว้ยเง่ือนไขส าคญั เช่น ความสามารถออกแบบสถาบนัทางสังคมของ
ชุมชน ความสามารถสร้างกติกาและบงัคบัใชก้ติกากบัผูใ้ชป้ระโยชน์ในชุมชน ความสามารถสร้าง 
กระชบั และขยายเครือข่าย เป็นตน้ ส าหรับสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัการจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ัง ประกอบดว้ย ผูใ้ช้ประโยชน์ภายนอกไม่ปฏิบติัตามกฎ กติกาของชุมชน ขอ้จ ากดัดา้นองค์
ความรู้ของชุมชน โครงสร้างอ านาจการจดัการทรัพยากรท่ีรัฐมีบทบาทเหนือกว่าชุมชน ความ
แตกต่างของกระบวนทศัน์การจดัการทรัพยากรระหวา่งรัฐกบัชุมชน การขาดกฎหมายล าดบัรองท่ี
รับรองการใชสิ้ทธิชุมชน ประสิทธิภาพของกระบวนการสอดส่อง ดูแล รวมทั้งความไม่เขม้แขง็และ
ย ัง่ยนืของสถาบนัทางสังคมท่ีถูกจดัตั้งโดยชุมชน 
 บทความที่ 2  เร่ือง ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของชาวประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการ
พัฒนาบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา จังหวัดระยอง โดย นางสาวปรียานุช จันทเดิม,              
ดร. ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร และรองศาสตราจารย์ ดร.    
จีระ  ประทีป  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการด ารงชีพของชาวประมงพื้นบา้น 
2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพ และ 3) เสนอยุทธศาสตร์การด ารงชีพของ
ชาวประมงพื้นบา้นภายใตโ้ครงการพฒันาบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก กรณีศึกษาจงัหวดัระยอง 
ผลการศึกษาพบว่า ทุนท่ีส่งผลในเชิงบวก คือ ทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่านสัญญาณธรรมชาติ 
การประดิษฐ์เคร่ืองมือ สุขภาพท่ีแขง็แรง ทุนสังคม ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็ง ทุนการเงิน ไดแ้ก่ 
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อาหารทะเลราคาสูง ทุนสถาบนั ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกร
รม ส่วนทุนท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบ คือ ทุนมนุษย์ ได้แก่ การขาดความตระหนักเร่ืองสุขภาพ      
การขาดความภูมิใจในอาชีพของตนเอง ทุนการเงิน ไดแ้ก่ การไม่สามารถคาดการณ์รายรับได ้ทุน
กายภาพ ไดแ้ก่ การมีพื้นท่ีส าหรับท าการประมงอย่างจ ากดั เคร่ืองมือถูกท าลายจากปัจจยัภายนอก 
ทุนสังคม ไดแ้ก่ ชาวประมงท าร้ายกนัเอง เกิดการแยง่ชิงทรัพยากร และทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพ
อากาศท่ีไม่แน่นอน ภยัธรรมชาติ สัตวน์ ้ าน้อยลง  ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ทุนมนุษย ์ทุนสังคม และทุน
การเงิน เป็นทุนท่ีใหท้ั้งคุณและโทษข้ึนอยูก่บับริบทแวดลอ้มในเร่ืองของนโยบาย เศรษฐกิจ ค่านิยม
ของสังคม ฯลฯ เช่นเดียวกบั ทุนธรรมชาติ  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัเสนอ 3 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์
ท่ี 1 ขบัเคล่ือนการด ารงชีพของชาวประมงพื้นบ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลอยา่งมีธรรมาภิบาลและ
มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการคุม้ครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อยา่งย ัง่ยนื 
 บทความที่ 3  เร่ือง ประชาธิปไตยและการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย โดย       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมระดับ
ประชาธิปไตยและงบประมาณการใช้จ่ายรัฐบาลของประเทศไทย รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งงบประมาณการใชจ่้ายรัฐบาลและค่าระดบัประชาธิปไตยดงักล่าว  การศึกษาใชข้อ้มูลรายปี
ของประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2561 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้แรก ผูว้จิยัไดท้  า
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 2 ตวัข้ึนไป ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Least Square Method)      
ผลการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองทางสถิติ พบวา่ การใชจ่้ายรัฐบาลของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ กล่าวคือ เม่ือประเทศมีระดบัความเป็น
ประชาธิปไตยสูงข้ึน การใชจ่้ายของรัฐบาลก็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบว่า 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  และภาษีมีผลท าใหก้ารใชจ่้ายของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 
 บทความที่ 4  เร่ือง ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล: บทบาทของหน่วยงานกลางในการส่งเสริม
การเป็นรัฐบาลแบบเปิดในประเทศไทย โดย นายธนดล ทองประกอบ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาบทบาทของส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (สพร.)ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางด้านการพฒันา
รัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัส่งเสริมการเป็นรัฐบาลแบบเปิด 
และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษารัฐบาลแบบเปิด การวิจยัเร่ืองน้ีด าเนินการวิจยัตาม
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
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ประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ผลการวิจยัพบว่า สพร. มีบทบาทในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเป็นรัฐบาลแบบเปิด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลผ่าน                
เว็บพอร์ทลั แอปพลิเคชัน่บนมือถือ ตูบ้ริการเอนกประสงค์ภาครัฐ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยเป็นไปตามหลกัสามองค์ประกอบส าคญัของรัฐบาลแบบเปิด ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูล
สาธารณะ ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลแบบเสรี และดา้นความผูกพนัแบบเปิด อย่างไรก็ตาม สพร. ก าลงั
เผชิญปัญหาและข้อจ ากัดในการส่งเสริมรัฐบาลแบบเปิดหลายด้าน อาทิ ความไม่ชัดเจนของ
นโยบายและแนวทางปฏิบติั การขาดระบบแลกเปล่ียนขอ้มูล ปัญหาขอ้มูลคุณภาพต ่า การหวงขอ้มูล 
และความเหล่ือมล ้าทางดิจิทลั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการวางแผน
แกไ้ขปัญหา โดยมีเป้าหมายไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิดท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดบั
ความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐในยคุดิจิทลั 
 บทความที ่5 เร่ือง แนวทางการยกระดับความเป็นรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ งานวิจัยน้ีด าเนินการโดยมีวตัถุประสงค์คือ             
(1) เพื่อก าหนดตวัช้ีวดัระดบัความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาประเทศไทย 
(2) เพื่อทราบถึงระดบัความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเม่ือพิจารณาตามตวัแปรช้ีวดั
ท่ีก าหนดในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดบัความเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ขอ้คน้พบจากการวิจยัน้ีคือ ตวัช้ีวดัความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 มิติคือ มิติกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และมิติของคุณภาพของความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
อิทธิพล พบวา่ ตวัช้ีวดัภายในมิติกระบวนการสามารถอธิบายความผนัแปรเชิงบวกในมิติคุณภาพได้
มากถึงร้อยละ 94.9 และมีค่าผลกระทบของเส้นทางอิทธิพลขนาดใหญ่ (f2 = 1.471) เม่ือพิจารณาใน
บริบทของประเทศไทยภายใตก้รอบตวัช้ีวดัทั้ง 2 มิติ พบวา่ การขบัเคล่ือนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากซ่ึงส่งผลให้คุณภาพของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนอย่างล้าช้า        
การพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอุดมไปดว้ยนโยบาย การส่งเสริมและสนบัสนุนเฉพาะจุด 
เช่น การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์  เป็นต้น แต่ย ังไม่ปรากฏการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในมิติอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมและต่อเน่ืองทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม ขอ้เสนอแนะจาก
งานวิจยัน้ีคือ ภาครัฐควรด าเนินการยกระดบัความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยการมุ่งเนน้กลไก
ในการขบัเคล่ือนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีครอบคลุมในดา้นต่างๆ ประกอบไปดว้ย หน่ึง นโยบาย
การพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สอง โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สาม การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส่ี การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม



 

 14 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่11 ฉบบัที ่ 3 

องคก์ารของภาครัฐ ห้า ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยทัว่ไปของภาครัฐ และหก ความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การพฒันาเหล่าน้ีจะช่วยให้การยกระดบัการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนได้
อยา่งกา้วกระโดด 
 บทความที่ 6 เร่ือง โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเช่ือมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  มหาคีตะ งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์
ในการประเมินความเช่ือมั่นของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและการ
ให้บริการประชาชนของเจา้หน้าท่ีต ารวจในและนอกสถานี  ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของ
ประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ขา้ราชการต ารวจและความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจของต ารวจ การวิจยัน้ี
เป็นการวิจยัเชิงประมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดยก าหนด กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 17,355 คน ผลการวิจยัพบว่า ความเช่ือมัน่ของผูเ้สียหายต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.49 ความเช่ือมัน่ของผูต้อ้งหาต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 59.87 ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 46.98 ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.93 ความ  
พึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยัมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.02 การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.23 ความพึงพอใจของประชาชน
เก่ียวกบัการมีคุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการต ารวจมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.30 และความ   
พึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 73.05 
 บทความที่ 7 เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหา
วิทยาลัยสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย อาจารย์ พรรณอร  
พฒันการค้า การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผล (ตามรูปแบบสมการโครงสร้าง) ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ และ 3) เพื่อน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ สรุปได้ว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมาจากคุณภาพชีวิตการท างาน ในระดบัปานกลาง และความพึงพอใจในการ
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ท างานในระดบัต ่า ขณะเดียวกนัไดรั้บอิทธิพลทางออ้มมาจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบัต ่า 
บรรยากาศขององคก์รในระดบัปานกลาง  โดยส่งผา่นปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน และ/ หรือ
ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในระดบัต ่า บรรยากาศขององค์กร ในระดบั
ปานกลาง และความพึงพอใจในการท างาน ในระดบัต ่า โดยส่งผ่านปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงาน และพบว่า ปัจจยัดังกล่าวสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานได้        
ร้อยละ 51.50 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ 3) แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานมหาวทิยาลยัอยา่งเร่งด่วน มีอยู ่27 ประเด็นส าคญั  (5 แนวทาง) คือ ปัจจยัดา้น
บรรยากาศองคก์าร (1 แนวทาง) และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (4 แนวทาง) 
 บทความที่  8 เร่ือง นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและชาวไทย ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก  โดย อาจารย์สมคิด         
เพชรประเสริฐ, พนัต ารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และ                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงพกัตร์  ภู่พนัธ์ศรี การวจิยัมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษานวตักรรมและการ
เปล่ียนแปลงจากมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการพฒันาการท่องเท่ียวใน
ภาคตะวนัออก 2) เพื่อศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออก  3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
ของนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงจากมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อ        
การพฒันาการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออก และ 4) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะต่างๆ ของนวตักรรมและ
การเปล่ียนแปลงจากมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ในภาคตะวนัออก ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุต  ่ากว่า 31 ปี                  
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาทต่อเดือน 2) โดยรวมนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงพฒันาการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นการเสริมสร้างพลงัแก่ชุมชนหรือประชาชนมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ดา้นความครบถว้น ดา้นการท าให้กระบวนการดีข้ึน และดา้นการ
ใชภ้าคเอกชนและผูอ้าสาหรือองคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐส่งมอบโปรแกรมเพื่อบรรลุเป้าหมายสาธารณะ 
ตามล าดับ 3) โดยรวมการพัฒนาการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ภาพลกัษณ์มีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นโครงสร้างพื้นฐานการ
ท่องเท่ียวและดา้นความสามารถในการแข่งขนั ดา้นกลไกการบริหารจดัการบูรณาการ ดา้นการเพิ่ม
รายไดข้องการท่องเท่ียว  ดา้นขอ้มูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์  ดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
และดา้นบุคลากรการท่องเท่ียว ตามล าดบั และ 4) นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงจากมุมมองของ
นกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออก โดยดา้นการใชภ้าคเอกชนและ
ผูอ้าสาหรือองค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐส่งมอบโปรแกรมเพื่อบรรลุเป้าหมายสาธารณะมีอิทธิพลสูงท่ีสุด 
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รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ความครบถ้วน  การท าให้กระบวนการดีข้ึน  และ                   
การเสริมสร้างพลงัแก่ชุมชนหรือประชาชน ตามล าดบั 
 บทความที่ 9 เร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัด
น่าน โดย นายกิจอุดม  เสือเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชยา  ภักดีจิตต์ มีวตัถุประสงค์คือ    
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน      
2) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่า
จงัหวดัน่าน และ 3) เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่าน่าน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ภูมิทศัน์ในเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน 
มีอตัลกัษณ์ท่ีสวยงาม  มีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ มีคุณค่า ท่ียงัคงอยูคู่่กบัวิถีชีวิตของคนจงัหวดัน่าน  
และมีศิลปวฒันธรรม ประเพณีเก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาแต่คร้ังอดีต การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน อยูใ่น
ระดบัมาก (ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดใจ  x ̄ = 4.266, ดา้นการรองรับ  x ̄ = 4.248, ศกัยภาพดา้นการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม x ̄ = 4.365) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน
เขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน มีดังน้ี 1) ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างบูรณาการ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  2) การด าเนินการ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวโดยการท างานร่วมกนัจากทุกฝ่าย 3) แนวทางในการจดัการภูมิ
ทศัน์ สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ใน การพฒันาพื้นท่ี ในเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน 4) แนวทางในการ
เสริมสร้างศกัยภาพการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่าน โดยใช ้
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 5) แนวทางในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรม 
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่และสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้ความรู้และเข้าใจ
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 6) แนวทางในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และการแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมในพื้นท่ี โดยใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 7) แนวทางในการรักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกเร่ือง
สาธารณูปโภคในพื้นท่ีเขตเมืองเก่าจงัหวดัน่านใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว 
 บทความที่ 10 เร่ือง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยอสิลาม 
โดย ดร.ปกรณ์  ปรีชาภรณ์ และดร.อาภรณ์  คุระเอียด การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขวญั
ก าลงัใจในการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2) เปรียบเทียบระดบัขวญั
ก าลงัใจในการท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาการศึกษาพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ประกอบด้วย 1) พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีปฏิบติังานท่ีส านักงานใหญ่เคยมี
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ประสบการณ์การท างานจากสถาบนัการเงินอ่ืน จ านวน 162 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 282 คน 
เม่ือแยกตามศาสนาพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนพุทธจ านวน 112 คน  เป็นมุสลิมจ านวน 50 คน ส่วน
พนกังานท่ีไม่มีประสบการณ์มีจ านวน 120 คน เป็นมุสลิม 104 คน  เป็นพุทธ 16 คน  2) ภาพพจน์
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจากการรับรู้ของพนกังานพบวา่ พนกังานจ านวน 282 คน รับรู้
ภาพพจน์ท่ีดีจ  านวน 142 คน ท่ีเหลือ 140 คน รับรู้ภาพพจน์ท่ีไม่ดี จากผลการศึกษาและขอ้มูล
ดงักล่าวจะส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ลูกคา้จะไม่ใชบ้ริการกบัธนาคาร
ท่ีมีภาพพจน์ไม่ดีและไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 3) ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ขวญัก าลงัใจใน
การท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.41, S.D.= 0.747) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคารเป็นขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ด้านน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ( =2.84, S.D.= 0.544) (4) ความรู้สึกมัน่คง
ปลอดภยัขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ดา้นความรู้สึก
มัน่คงปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.21, S.D.= 0.583) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามเร่ืองเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนมีความเหมาะสมเป็นขวญัก าลงัใจในการ
ท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ( =2.52, S.D.= 
0..494) เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 282 คน พบว่าเคยผ่านงานจากสถาบนัการเงินอ่ืน
มาแลว้จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 57.44 ซ่ึงคนเหล่าน้ีน าเงินเดือนของสถาบนัการเงินอ่ืนมา
เปรียบเทียบกบัเงินเดือนในปัจจุบนั 4) ดา้นความรู้สึกรับผดิชอบ  ค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการท างาน
ของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นความรู้สึกรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =4.10, S.D.= 0.480) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความรู้ความสามารถท่ีจะ
แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นขวญัก าลังใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ( =3.85, S.D.= 0.584) 5) ดา้นความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จ ค่าเฉล่ียขวญัก าลังใจในการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย      
ดา้นความรู้สึกประสบความส าเร็จ ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.46, S.D.= 0.524) เม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถามเร่ืองท่านได้รับการสนับสนุนให้ดูงานและศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์เป็นขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นน้ี
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ( =3.03, S.D.= 0.550)  6) ด้านความพึงพอใจในลกัษณะงาน ค่าเฉล่ียขวญั
ก าลงัใจในการท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นความพึงพอใจในลกัษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.39, S.D.= 0.537) เม่ือพิจารณา รายประเด็นค าถามเร่ืองถ้า
ท่านมีโอกาสท่ีจะเลือกอาชีพใหม่อีกสักคร้ังหน่ึงท่านยงัคงเลือกอาชีพธนาคารเป็นขวญัก าลงัใจใน
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การท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ( =2.81, S.D.= 
0.626) รองลงมาคือเร่ืองท่านมีความพอใจต่อระบบการส่ือสารและการติดต่อท่ีธนาคารให้บริการ
แก่พนกังาน ( =3.23, S.D.= 0.667)  7) ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน  ค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการ
ท างานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน เม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถามเร่ืองบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานเป็นขวญัก าลงัใจใน
การท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ดา้นน้ี น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ( =3.28, 
S.D.= 0.580) จากขอ้มูลงานวิจยัพบวา่ พนกังานขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ท่ีพบว่าวฒันธรรมการท างานของพนกังานเป็นแบบเฉ่ือยชา ไม่นิยมการท างานแบบ
แข่งขนั ไม่มีการติดตามเป้าหมายการท างาน 
 บทความที่ 11 เร่ือง ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวศิริพร  นาทันริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  วิทยอุดม การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 
1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตหนองแขม           
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบั
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า 1) การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์ร  
มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ยกเวน้ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผูน้ ากับ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาวะ
ผูน้ าแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งผลส าเร็จ ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผูน้ าแบบสั่งการมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าในทุกด้านและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บทความที่ 12 เร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงานที่อยู่ใน
ฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม บริษัท เอสพี
มาร์เก็ตติ้ง ซัพพลาย จ ากัด โดย นายวุฒิพงษ์  วงค์ตาท า และดร.ธัญนันท์  บุญอยู่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน  และ
ประสิทธิผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรคัน่กลางของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานในฐานะท่ีเป็นปัจจยัถ่ายทอดอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั 
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เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า 
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพล
ทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม พบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 0.777, 
0.365 และ 0.372 ตามล าดบั (2) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและ
ประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 0.439 และ 0.274 ตามล าดบั (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 0.209 และ (4) การรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจใน
งานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลเช่นกนั 
 บทความที ่13 เร่ือง ภาวะผู้น าขององค์การไม่แสวงหาก าไรด้านความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย โดย นายชนินทร์  จักรภพโยธิน  บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) คน้หาภาวะผูน้ า
ขององคก์ารไม่แสวงหาก าไรดา้นความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 2) เปรียบเทียบภาวะผูน้ า
ขององค์การไม่แสวงหาก าไรดา้นความหลากหลายทางเพศ จ าแนกตามขนาดขององค์การ ไดแ้ก่ 
องคก์ารขนาดเล็ก องคก์ารขนาดกลาง และองค์การขนาดใหญ่  ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าของ
องคก์ารไม่แสวงหาก าไรแต่ละขนาด มีความรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์ารขนาดใหญ่
ภาวะผูน้ าเป็นแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) องค์การขนาดกลาง
ภาวะผูน้ าเป็นแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ (Consideration Leadership) และองค์การขนาดเล็ก ภาวะ
ผูน้ าเป็นแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)  โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ องคก์ารจะสร้างผูน้ า
ท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัองค์การแล้ว จ  าเป็นจะตอ้งสร้างรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกบักบั
องคก์ารตนเอง โดยพิจารณาถึงประเภทขององคก์าร โครงสร้างองคก์าร  วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของ
องคก์าร  รวมวฒันธรรมและบุคลากรองคก์าร 
 บทความที ่14 เร่ือง การบริหารจัดการการให้บริการเคร่ืองใช้ในการดับเพลงิแบบเคล่ือนที่
ของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวชลธิชา  เดชทองค า และดร.สัมพันธ์ พลภักดิ์                 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการให้บริการเคร่ืองใช้ในการ
ดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ีของเทศบาลในจงัหวดัปทุมธานี 2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการ
ให้บริการเคร่ืองใช้ในการดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ีของเทศบาลในจงัหวดัปทุมธานี และ 3) ปัจจยัท่ี มี
ส่วนส าคญัท่ีท าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงแบบ
เคล่ือนท่ีของเทศบาลในจงัหวดัปทุมธานีประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี ได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาคร้ังน้ี ผลการศึกษาพบว่า              
1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส าคญัคือ เทศบาลในจงัหวดัปทุมธานีให้ความส าคญักบัการ
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บริหารจดัการการให้บริการเคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ีไม่มากเท่าท่ีควร รวมทั้งให้บริการเคร่ือง
ดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ีท่ีครอบคลุมและทัว่ถึงไม่เพียงพอ  2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ี
ส าคญัคือ เทศบาลในจงัหวดัปทุมธานีควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการเคร่ือง
ดบัเพลิงแบบเคล่ือนแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้บริการอย่างครอบคลุม ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัเพิ่ม
มากข้ึน และ 3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบความส าเร็จ
ท่ีส าคญั คือ การท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองในการสนับสนุนการให้บริการเคร่ือง
ดบัเพลิง รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณอยา่งพอเพียง 
 บทความที่ 15 เร่ือง การศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
โดย นายชัยวุฒิ  เขมะรังสี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นประเทศไทย และเพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารสหกรณ์ตาม
หลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงัน้ี 1. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นประเทศไทย พบว่า สหกรณ์มีก าหนดวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์  มีการบริหาร
จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหางานและการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
องค์ประกอบอย่างชดัเจน จดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายและ
ตรวจสอบ มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
เปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารแก่สมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
ทัว่ถึง รับฟังขอ้คิดเห็นของสมาชิก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ มีการพฒันาคุณภาพกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นอกจากน้ียงัมีเร่ืองหลกัความเสมอภาคใน
การให้บริการและการท างาน รวมทั้งการจดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมีความมัน่คง ปลอดภยั 
และสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่สหกรณ์บางส่วนยงัขาดการพฒันาและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างเป็นรูปธรรม  2.  แนวทางการพฒันาการบริหารสหกรณ์
ตามหลกัธรรมาภิบาล พบวา่ ควรมีการก าหนดแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 2.1 พฒันาระบบการบริหาร
จดัการและเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม  2.2 ก าหนดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย
หรือมาตรการท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยต์ามหลกัธรรมาภิบาล 2.3 พฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
2.4 พฒันาระบบดา้นการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีดีและเหมาะสม 2.5 ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบติัตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการก ากับดูแลกิจการของสหกรณ์ 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั พบว่า  สหกรณ์จะตอ้งเพิ่มบทบาทและขีดความสามารถเพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กบัสหกรณ์ และเป็นท่ียอมรับแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยการน าแนวทางการบริหาร
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สหกรณ์ตามหลกัธรรมาภิบาล หรือการก ากบัดูแลกิจการของสหกรณ์ท่ีดี มาปรับใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้ งพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์           
ออมทรัพยอ์ยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
 บทความที่ 16 เร่ือง วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้ฐานคิด
การตลาดสมัยใหม่ 3.0 โดย ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์ถึง
องค์ความรู้ สภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยใช้ฐานคิดการตลาด
สมยัใหม่ 3.0  2) จดัท ารูปแบบการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมยัใหม่ 3.0 และ      
3) เสนอแนะแนวทางการพฒันาธุรกิจชุมชน ถอดบทเรียนและปรับปรุงรูปแบบการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมยัใหม่ 3.0 ผลการวิจัยพบว่า 1) ล าไยและทุเรียนเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย เพื่อการบริโภคและส่งออก บางคร้ังมีผลผลิตมากท าให้ผลผลิต
ลน้ตลาด จึงตอ้งการแปรรูป เพื่อท าเป็นผลิตภณัฑ์ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได ้ 2) ผูว้จิยัก าหนดรูปแบบการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยใชฐ้านคิดการตลาดสมยัใหม่ 
3.0 โดยใชรู้ปแบบ PCND Model และมีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ 3.0 
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ ท าให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ คือ การน าทุเรียน และล าไยมา
แปรรูปเป็น Longan Stuffed with Durian Freeze Dried ผ่านกรรมวิธีฟรีซดราย ท าให้รสชาติอร่อย 
พร้อมคงคุณค่าทางโภชนาการ น าไปทดสอบตลาด จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  และ3) จากการถอดบทเรียน
และปรับปรุงรูปแบบการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยใชฐ้านคิดการตลาดสมยัใหม่ 3.0 พบวา่ การพฒันา
ธุรกิจชุมชนโดยใชฐ้านคิดการตลาดสมยัใหม่ 3.0 ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมตั้งแต่ผูป้ระกอบการ 
ผูข้าย และลูกคา้ ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้สามารถเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
 บทความที่ 17 เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้กับ
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดย นายชยัน          
สมนิยาม และ ดร.สัมพนัธ์ พลภักดิ์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการเพื่อ
จดัท่ีดินท ากินใหก้บัเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค  2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดั
ท่ีดินท ากิน 3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดัท่ีดินท ากิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ และ 4) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อจดัท่ีดินท ากินให้กบัเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ของ
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหาท่ีส าคญั คือ สภาพ
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ปัญหาด้านมีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี 2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส าคญั คือ ควรเพิ่ม
จ านวนบุคลากรใหเ้พียงพอแก่ภารกิจ 3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ
จดัท่ีดินท ากินให้กับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ
ความส าเร็จ คือ ควรท่ีจะต้องมีวสัดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมยัมากกว่าท่ีเป็นอยู่ใช้ในส านักงาน และ             
4) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ดา้นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ คือ 
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน ควรจะมีอ านาจในการด าเนินการตามกฎหมายการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ี
ชดัเจน และ ควรท่ีจะมีการประสานงานและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทความที่ 18 เร่ือง ภัยร้ายในพื้นที่สาธารณะ: หนทางการแก้ไขปัญหาการคุกคามทาง
เพศกับการตกเป็นเหย่ือของผู้หญิง บนรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร โดย นายวรภัทร      
พึง่พงศ์  ปัจจุบนัปัญหาการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นปัญหาท่ีก าลงัลุกลามไปอยา่ง
รวดเร็วในทัว่โลก โดยสังเกตไดจ้ากปรากฏการณ์ความเคล่ือนไหวทางสังคม เม่ือปี พ.ศ. 2561 ท่ีเกิด
ปรากฏการณ์ Me Too จากการเชิญชวนของ อะลิสซา มิลาโน นักแสดงหญิงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้เผยแพร่วลีน้ีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความ
แพร่หลายของปัญหาทางเพศ โดยวลีดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจมาจากผู ้เป็นเจ้าของวลีน้ี               
อย่าง ทารานา เบิร์ก นกักิจกรรมสังคมและนกัจดัการชุมชน ท่ีผลกัดนัการสร้างพลงัด้วยการรับรู้
ร่วมกันในกลุ่มผูห้ญิงผิวสีท่ีมีประสบการณ์ถูกทารุณทางเพศ ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการ
เคล่ือนไหวทางสังคมคร้ังส าคญัท่ีสร้างปรากฏการณ์ให้สังคมทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
บทความช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเนน้ศึกษาองคป์ระกอบของปัญหาการคุกคามทางเพศบน
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งสภาพปัญหา รูปแบบลกัษณะของการคุกคาม ตลอดจนวธีิการแกไ้ขปัญหา
ของประเทศไทย โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารประเภทงานบทความวิจยั และงานบทความ
วิชาของต่างประเทศมาเป็นกรณีศึกษาทั้งหมด 6 ประเทศ เปรียบเทียบกบัของไทยท่ีไดข้อ้มูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ า
ทางท่ีเป็นเพศหญิงและเคยตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศบนรถฯ จ านวน 13 คน และกลุ่มท่ี 2 
ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารขององคก์ารภาครัฐกบัองคก์ารพฒันาเอกชน (NGO) จ านวน 10 คน 
รวมทั้งส้ิน 25 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุของปัญหาการคุกคามทางเพศท่ีปรากฏบนรถ
โดยสารประจ าทางเกิดจากผลพวงของมายาคติชายเป็นใหญ่ท่ีฝังรากลึกอยูใ่นวฒันธรรมค่านิยมของ
สังคมไทย 2) ลกัษณะการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในสังคมไทยมกัปรากฏใน
รูปแบบการคุกคามทางเพศดว้ยวิธีการสัมผสั เช่น การแต๊ะอัง๋ การน าอวยัวะเพศชายถูไถ เป็นตน้    
3) มุมมองผูใ้ช้บริการระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นเพศหญิงต่อปัญหาการคุกคามทางเพศ จะมีการ
ลดทอนคุณค่าในความเป็นเพศสภาพของตนว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ ไร้ก าลงักว่าเพศชาย และระบบ
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ขนส่งสาธารณะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเส่ียงสูงต่อการเกิดอาชญากรรม เพราะมีความแออดัจากผูท่ี้ใช้
บริการเป็นจ านวนมาก 4) วิธีการแกไ้ขปัญหาขององคก์ารภาครัฐ และ/ หรือ องคก์ารพฒันาเอกชน 
(NGO) ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต จะต้องมีสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้ใช้บริการรู้สึกถึงความ
ปลอดภยั และตอ้งมีการให้ความส าคญักบัสภาพปัญหาอย่างจริงจงั พร้อมเปิดโอกาสสร้างความ
ร่วมมือกบัองคก์ารภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยขจดัปัญหาน้ีให้อยา่งเป็นรูปธรรม ขอ้เสนอแนะท่ีได้
จากการศึกษาน้ีคือ เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นพฒันาการของการแก้ไขปัญหาการ
คุกคามทางเพศบนรถโดยสารประจ าทางของไทย ท่ีสามารถน าประเด็นไปพฒันาเพื่อศึกษาเก่ียวกบั
ปัญหาน้ีต่อไปไดใ้นอนาคต 
 บทความที่ 19 เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบ
สารสนเทศด้านการเงินและบัญชีในความร่วมมือ 5 สถาบัน โดย นางสาวมณีรัตน์  ข่ายพิลาป และ
ดร.เนตรดาว ชัยเขต การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดว้ยระบบสารสนเทศดา้นการเงินและบญัชี ในความร่วมมือ 5 สถาบนั ผลการศึกษา
พบว่า ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดว้ยระบบสารสนเทศดา้นการเงินและบญัชี คือ ปัจจยัดา้นนโยบายและกฎระเบียบ โดยมี
ค่าน ้ าหนกัเท่ากบั .709 และปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั .590 ในขณะท่ีปัจจยั
ดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงาน มีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบ มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั -.312 และเม่ือ
พิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน คือ ปัจจยัดา้นการ
สนบัสนุนจากหน่วยงาน มีค่าน ้าหนกัมากท่ีสุดคือ .003 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นนโยบายและกฎระเบียบ
มีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบ ค่าน ้าหนกัเท่ากบั -.1931 
 บทความที ่20 เร่ือง ความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โดย นางสาววิลัยภรณ์  แสงสุวรรณ์ และดร.ภิรดา  ชัยรัตน์  มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาระดบัการ
สนับสนุนจากผู ้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติงานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการใช้
งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน         
3 .  เพื่ อ เป รียบ เ ที ยบคุณภาพการใช้ง านระบบการวางแผนทรัพยากรองค์ก าร  ( ERP) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 4. เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการใชง้านระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจยั
พบว่า การสนับสนุนจากผูบ้ริหารและคุณภาพการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
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(ERP) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสังกดัหน่วยงาน ประสบการณ์ท างานในระบบ ERP ต่างกนั มีความ
คิ ด เ ห็ น ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร อ ง ค์ ก า ร  ( ERP) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกนั ในขณะท่ีการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากร
องคก์าร (ERP) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บทความที่ 21 เร่ือง แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี โดย นายภูชิสส์ ศรีเจริญ, ดร.ชัยวุฒิ จันมา และดร.อนันต์ ธรรมชาลัย                        
มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัแวดลอ้มขององคก์รท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคก์ร 8 ประการ 2. เพื่อศึกษาปัจจยัแวดลอ้มขององคก์รท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอยูร่่วมกนั และ 
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รภาคอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร
โดยรวมสามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 8 
ประการโดยรวมไดร้้อยละ 34.7 (Adjusted R2 = .347) โดยมีปัจจยัแวดลอ้มขององค์กรดา้นหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และดา้นทศันคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 8 ประการ
โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในขณะท่ีปัจจยัแวดลอ้มขององคก์รดา้นนโยบายและ
กฎระเบียบส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 8 ประการโดยรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 8 ประการโดยรวม พบว่า ดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบมี
น ้ าหนักมากสุด (Beta = .248) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 8 ประการ
โดยรวม 2) ปัจจยัแวดลอ้มขององคก์รโดยรวมสามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกนัโดยรวมไดร้้อยละ 42.4 (Adjusted R2 = .424) โดยมีปัจจยัแวดลอ้มขององค์กรดา้น
นโยบายและกฎระเบียบ และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในขณะท่ีปัจจยัแวดลอ้มขององคก์รดา้นหนา้ท่ีความรับผดิชอบส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ3) แนวทางการ
พฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์รภาคอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีประกอบดว้ย (1) มาตรการ
เชิงรุก (2) มาตรการเชิงรับ (3) มาตรการเชิงป้องกนั และ (4) มาตรการการมีส่วนร่วมในการการ
สร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ส่วนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 บทความที่ 22 เร่ือง รูปแบบการจัดตั้งศูนย์หนังสือสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาค
ตะวันออก โดย นางสาวณปภา  จิรมงคลเลิศ และรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช                        
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและภารกิจของศูนย์หนังสือสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายภาค
ตะวนัออก ผลการวจิยัพบวา่ ในการพฒันารูปแบบการจดัตั้งศูนยห์นงัสือสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่าย
ภาค ตะวนัออก ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรแบ่งเป็น 4 พนัธกิจหลกั คือ 1. กิจกรรมตน้น ้า คือ  ตน้ฉบบั
หนงัสือต ารา ไดแ้ก่ 1) ดา้นการแสวงหาอาจารยห์รือนกัวชิาการ ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละไดรั้บ
การยอมรับมีมาตรฐานตามหลกัวิชาการ 2) ดา้นการเขียนหนงัสือต ารา ตน้ฉบบั  และ3) ดา้นการ
สร้างคุณค่าให้กับหนังสือต ารา ตรงตามความต้องการของผูอ่้าน 2. กิจกรรมกลางน ้ า คือ ผลิต
หนงัสือต ารา ไดแ้ก่ 1) ดา้นวิธีการน าขอ้มูลตน้ฉบบัมาจดัพิมพ ์ออกแบบปก เน้ือใน การใชก้ระดาษ 
ความสวยงาม 2) ดา้นกระบวนการจดัพิมพต์อ้งทนัสมยั ถูกตอ้ง รวดเร็ว เคลือบปก เขา้เล่มเรียบร้อย 
และ3) ด้านรูปเล่มมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ น่าอ่าน ท าให้เกิดมูลค่าในตวัหนังสือต ารา        
3. กิจกรรมปลายน ้ า คือ จ าหน่ายหนงัสือต ารา ไดแ้ก่ 1) ดา้นหนงัสือ ต ารา มีความถูกตอ้ง เรียบร้อย 
ตรงรูปแบบ  2) ดา้นคลงัสินคา้ สถานท่ีจดัจ าหน่ายสวยงาม ท าเลท่ีตั้ง ควรเป็นมหาวิทยาลยับูรพา 
และ 3) ด้านการบริการก่อน-ระหว่าง-หลังการขาย ท่ีดีมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจิตใจในการ
ใหบ้ริการ 4. ประเด็นอ่ืนๆ การบริหารจดัการศูนยห์นงัสือสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวนัออก 
ไดแ้ก่  1)  ดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการศูนยห์นงัสือสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวนัออก 
ควรเป็นแบบเครือข่าย โดยการส่งตวัแทนจากทุกสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวนัออก เพื่อมา
เป็นคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร) เป็นผูก้  าหนดนโยบายในการบริหารจดัการทั้งกิจกรรม
ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า  2) ดา้นการลงทุนร่วมกนั โดยส่วนงานใดมีงบประมาณมากลงทุนมาก
ส่วนงานใดมีงบประมาณน้อยลงทุนนอ้ย  ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบหุ้นเช่นเดียวกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
และ3)  ด้านการแบ่งผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามการลงทุนในสัดส่วนท่ีเท่ากบังบประมาณการ
ลงทุน แต่ตอ้งเป็นองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไรสูงสุด 
 บทความที่ 23 เร่ือง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสาย
งานเลขานุการทางการแพทย์ โดย นางสาวปวณีา สปิลเลอร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทย ์การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอน
ท่ี 1 การศึกษาคุณลกัษณะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทย ์ โดยใช้เทคนิคการวิจยั
เอกสาร และการวิเคราะห์เน้ือหาแนวโน้มคุณลักษณะ ตอนท่ี 2 การพฒันาองค์ประกอบเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทย์ ผลการวิจยัพบว่า
เกณฑม์าตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทยมี์ 8 มาตรฐาน 
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18 ตวับ่งช้ี (3AIECoST) ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นทกัษะทางวชิาการ จ านวน 3 ตวับ่งช้ี  2) สมรรถนะ
ดา้นความรับผิดรับชอบ จ านวน 3 ตวับ่งช้ี 3) สมรรถนะดา้นความมีศีลธรรมจรรยา จ านวน 2 ตวั
บ่งช้ี 4) สมรรถนะด้านความใส่ใจ จ านวน 2 ตวับ่งช้ี 5) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค ์จ านวน 2 ตวับ่งช้ี 6) สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม จ านวน 2 ตวับ่งช้ี 7) สมรรถนะ
ดา้นการประสานงาน จ านวน 2 ตวับ่งช้ี และ 8) สมรรถนะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาตนเอง จ านวน 2    
ตวับ่งช้ี 
 บทความที่  24  เ ร่ือง นวัตกรรมการจัดการ  โดย ดร. นัยนา  รัตนสุวรรณชาติ ,                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี  
บทความทางวิชาการน้ีไดก้ล่าวถึงนวตักรรมมีความหมายหลายอย่าง ซ่ึงพอสรุปได้ดงัน้ี (Quinn, 
1992)  นวตักรรมคือการสร้างหรือการประดิษฐ ์โดยใชท้รัพยากร คือ คน เวลา เงิน ในการประดิษฐ์
สินคา้ใหม่ บริการใหม่ แนวความคิดใหม่, นวตักรรมคือส่ิงท่ีหล่อหลอมและการเรียนรู้ ให้ความ
สนใจไปยงัการดึงเอาแนวคิดตวัสินคา้และบริการมาพฒันาใหม่, นวตักรรมคือการเปล่ียนแปลง    
บางส่ิงบางอย่างมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย ในขณะท่ีบางส่ิงบางอย่างมีการเปล่ียนแปลงอย่าง     
ถอนรากถอนโคน, นวตักรรมคือกระบวนการ เป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีน าไปสู่การผลิต       
ซ่ึงเป็นขั้นตอนของแต่ละกิจกรรม, นวตักรรมคือบริบท (ระดบัภูมิภาค ประเทศ) เป็นระดบัของ
กระบวนการนอกเหนือจากระดับของบุคคล ระดับขององค์การแล้ว ยงัเป็นเร่ืองของสถาบัน 
เครือข่ายทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 บทความที่ 25 เร่ือง กฎหมาย Extreme Pornography: การควบคุมส่ือโป๊รุนแรงใน
ประเทศอังกฤษ โดย อาจารย์จอมพล  พิทักษ์สันตโยธิน  โศกนาฏกรรมการเสียชีวิตของ Jane 
Longhurst จากการถูกคู่นอนรัดคอขณะมีเพศสัมพนัธ์ น ามาซ่ึงการรณรงค์ของภาคประชาชนเพื่อ
ต่อตา้นส่ือโป๊ท่ีน าเสนอภาพความรุนแรงในกิจกรรมทางเพศในประเทศองักฤษ และในท่ีสุดการ
รณรงค์น้ีก็ได้รับผลส าเร็จจนน าไปสู่การท่ีรัฐสภาของสหราชอาณาจกัรพิจารณาและการผ่าน 
Section 63 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008 (หรือท่ีรู้จักกันในนาม “กฎหมาย 
extreme pornography”) โดยสาระส าคญัของกฎหมายน้ีวางหลกัเกณฑ์ห้ามการครอบครองส่ือโป๊ท่ี
น าเสนอพฤติกรรมความรุนแรงในบริบทเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ( extreme pornography) 
กฎหมายมีความเขม้งวดมาก แมก้ารมีไวซ่ึ้ง extreme pornography เพื่อการรับชมส่วนตวัก็ถือเป็น
ความผิดอาญา สหราชอาณาจกัร ถือเป็นประเทศแรกในยุโรปและในโลกตะวนัตกท่ีมีการออก
กฎหมายห้ามการครอบครองส่ือโป๊ผูใ้หญ่ (adult pornography) ประเด็นส าคญัท่ีบทความน้ีมุ่งจะ
เสนอคือ การออกกฎหมาย extreme pornography ถือเป็นการเปล่ียนแปลงหลกัการในการควบคุม
ส่ือโป๊จากแนวคิดเร่ืองศีลธรรมไปเป็นแนวคิดเร่ืองการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัร่างกายและชีวิต
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ของผูแ้สดง บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะช้ีให้เห็นถึงท่ีมา และอธิบายตวับทกฎหมายท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อน รวมไปถึงวิเคราะห์เชิงวิพากษเ์พื่อช้ีให้เห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยซ่ึงเป็นท่ีโตแ้ยง้กนัของ
กฎหมายน้ี 
 บทความที่ 26 เร่ือง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการระงับข้อพพิาทในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดย นางสาวชญานิศ  ภาชีรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  มัลลกิะมาลย์ มีวตัถุประสงค์
ในการจดัท ากฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการระงบัขอ้พิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้
วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วม
ออกแบบ และการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น การวิจยัพบวา่ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สามารถใชว้ธีิการระงบัขอ้พิพาทท่ีจะท าให้คดีอาญาลดลงไปไดซ่ึ้งจะส่งผลดีท าให้ปริมาณคดีข้ึนสู่
ศาลลดลง ลดปัญหาความขดัแยง้ เกิดความสมานฉันท์ข้ึนในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และ
เสริมสร้างสังคมให้อยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข โดยท่ีรูปแบบการระงบัขอ้พิพาทสามารถท าไดใ้นทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและตอ้งมีกฎหมายรองรับตามกฎหมายตน้แบบท่ีจดัท าข้ึนโดยมี
โครงสร้างกฎหมายประกอบดว้ย การไกล่เกล่ีย การชะลอฟ้อง  การสั่งไม่ฟ้องคดีท่ีไม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ การเจรจาต่อรอง น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 
2562  การวิจัยเสนอแนะให้มีการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญติัไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ด้วยการน ากฎหมายต้นแบบจากการวิจยัไปใช้ 
ขอ้เสนอแนะเร่ืองท่ีวจิยัต่อไปคือ  “กฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการระงบัขอ้พิพาททางแพง่” 
 บทความที่ 27 เร่ือง กฎหมายว่าด้วยการใช้อ านาจหน้าที่ของสภาอุดมศึกษาของรัฐตาม
หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดย นายณรงค์  พลมาตร์ และศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์                
มัลลกิะมาลย์ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัท ากฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ                  
สภาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐตามหลกันิติธรรมและหลกัธรรมาภิบาล โดยมีวิธีวิทยาการวิจยัเป็น
วิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ         
ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น ข้อค้นพบของการวิจัยคือการใช้อ านาจหน้าท่ีของ          
สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีกฎหมายต้นแบบเพื่อ            
การปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีมีโครงสร้างกฎหมายประกอบดว้ย
การได้มาซ่ึงกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษา อ านาจและหน้าท่ี หลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล           
การตรวจสอบการใช้อ านาจและหน้าท่ีของสภาสถาบันอุดมศึกษ า และความรับผิดของ                   
สภาสถาบนัอุดมศึกษา  ขอ้เสนอแนะของการวิจยั คือ การน ากฎหมายตน้แบบของการวิจยัเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้                                    
สภาสถาบนัอุดมศึกษาใช้อ านาจหน้าท่ีในการควบคุมการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาให้มี
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มาตรฐานการศึกษา ขอ้เสนอแนะเร่ืองท่ีวิจยัต่อ คือ กฎหมายว่าด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีของฝ่าย
บริหารสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกันิติธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 
 บทความที่ 28 เร่ือง กรอบกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคกลุ่ม CLMVT 
โดย นางสาวอานิตยา มาบัว และศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  มัลลิกะมาลย์ มีวตัถุประสงคใ์นการจดัท า
กรอบกฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคกลุ่ม CLMVT เพื่อเป็นประเด็นการเจรจาตกลงระหว่าง
กลุ่ม CLMVT ในการจดัท าเป็นกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคกลางกลุ่ม CLMVT โดยมีวิธีวิทยาการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยการใช้ส่ือ E-mail และการ
รับฟังความคิดเห็น ขอ้คน้พบของการวิจยั คือ การจะคุม้ครองผูบ้ริโภคกลุ่ม CLMVT ให้มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันจะตอ้งมีกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคกลาง ซ่ึงการวิจยัได้จดัท าเป็นกรอบ
กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค ในลักษณะเป็น soft law ท่ีไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศเพื่อก าหนดเป็นประเด็นน าไปสู่การเจรจาระหวา่งกลุ่ม CLMVT เพื่อการจดัท าเป็นกฎหมาย
กลางโดยมีสาระส าคญัของกรอบกฎหมายประกอบดว้ย สิทธิผูบ้ริโภคจากการบริโภคสินคา้และ
บริการในดา้นต่าง ๆ คือ ความปลอดภยั  การเลือกสินคา้และบริการ การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร     
การเรียกร้อง  ร้องเรียน ฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย การเลือกใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาท การร้องขอใน
การรับฟังและระงบัขอ้พิพาท และการไดรั้บการเยียวยาเบ้ืองตน้จากกองทุนคุม้ครองผูบ้ริโภค  และ
การวิจยัเสนอแนะให้น ากรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคในกลุ่ม CLMVT       
ไปใช้เป็นกรอบเจรจาในการจดัท ากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคกลาง ขอ้เสนอแนะหัวขอ้วิจยัต่อไป 
คือ “การจดัท ากฎหมายกลางวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคกลุ่ม CLMVT” 
 บทความที่ 29 เร่ือง ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพ่ือการจัดการลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา โดย 
รองศาสตรารย์กรกฎ ทองขะโชค และดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
วิเคราะห์สภาพการณ์แห่งปัญหาและผลกระทบของลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา การจัดการพื้นท่ี           
ลุ่มน ้ าตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย และรูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการลุ่มน ้ า
ทะเลสาบสงขลา เพื่อจดัท าขอ้บญัญติัท้องถ่ินต้นแบบว่าด้วยการจดัการลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา     
โดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่มเจาะจง การมีส่วนร่วมออกแบบและการรับฟังความคิดเห็น ขอ้คน้พบของการวิจยั คือ สาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคในการจดัการลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา มี 3 ดา้น คือ ดา้นองค์กรด าเนินงาน    
มีหลายหน่วยงานด าเนินการโดยไม่มีการประสานความร่วมมือกนั และไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินร่วมด าเนินการดว้ย  ดา้นการจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพท าให้เป็นปัญหาความไม่เหมาะสม
ในการใช้ท่ีดินในลุ่มน ้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ลุ่มน ้ า  การควบคุมมลพิษ              
ดา้นสภาพบงัคบัตามกฎหมายท่ีไม่มีประสิทธิภาพในเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย และค่าชดเชยความ
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เสียหาย และการวจิยัเสนอแนะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามแนวทาง
ของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตน้แบบเพื่อการจดัการลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา จากขอ้คน้พบของการวิจยั   
เพื่อน าไปใช้ และขอ้เสนอแนะประเด็นวิจยัต่อไป คือ การศึกษาวิจยัข้อบญัญติัทอ้งถ่ินตน้แบบ     
เพื่อก าหนดใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีความมัน่คงดา้นอาหารในลุ่มน ้า 
 บทความที่ 30 เร่ือง แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์ในกระบวนพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 
โดย อาจารย์คณิน  วงศ์ใหญ่ บทความวิชาการน้ีผูเ้ขียนเสนอแนวคิดในพฒันากฎหมายท่ีพิจารณา
จากประสิทธิภาพของกฎหมาย โดยการศึกษาหลกักฎหมายเฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    
ท่ีเป็นกระบวนการอนัน าตวับทกฎหมายให้สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริงตามเจตนารมณ์และถอ้ยค าท่ีได้
บญัญติัไวใ้นสิทธิทางแพ่ง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีแนวคิดในทางการอ านวยความยุติธรรม เพื่อให้
เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใด อย่างไรก็ตามเพื่อพิจารณาถึงความ
ตอ้งการพื้นฐานของประชาชนในปัจจุบนันั้น กฎหมายไม่ไดเ้ป็นเร่ืองความยุติธรรมเท่านั้นอีกแลว้ 
ซ่ึงความตอ้งการพื้นฐานของประชาชนท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือเร่ือง ปากทอ้ง การมีรายได ้รายจ่าย
ท่ีเหมาะสม โอกาสและการสูญเสียโอกาส อนัคือเร่ืองเศรษฐกิจท่ีความรู้ทางกฎหมายไม่สามารถ
ก าหนดไดท้ั้งหมด เม่ือพิจารณาความหมายของเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงหมายถึง วิชาการใชห้รือการจดัการ
กับทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด                 
โดยหลกัเศรษฐศาสตร์มีภารกิจมองไปในดา้นการให้คุณค่ากบัมิติดา้น“ประสิทธิภาพ” เป็นส าคญั 
เพราะหากกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในเชิงมหภาคด้วย เช่น             
การวา่งงาน, ปัญหาระดบัราคาสินคา้, เงินเฟ้อ, เงินฝืด ซ่ึงรวมถึงยงัจะเกิดปัญหาท่ีเกิดทางออ้มอีก
ดว้ย เช่น ปัญหาอาชญากรรมในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ผูเ้ขียนจึงไดศึ้กษาและเสนอหลกักฎหมาย
ประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์ อันสามารถจะช่วยเหลือสนับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมาก          
ซ่ึงเรียกว่า นิติเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมาย เป็นศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาประเด็นส าคญัทางกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย การตีความกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย 
การประเมินคุณค่า โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพและมีความสอดคลอ้งกบั   
หลกันิติเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี 1. ผูเ้ขียนเสนอให้เม่ือการพิจารณาในการบญัญติักฎหมายหรือการแกไ้ข
กฎหมาย ตอ้งให้มี   นกัเศรษฐศาสตร์ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางนิติเศรษฐศาสตร์เป็นผูร่้วมให้ความเห็น
และพิจารณากฎหมายด้วย 2. ผูเ้ขียนเสนอให้มีการน า เสนอความรู้นิติเศรษฐศาสตร์ มาส่งเสริม        
โดยน ามาจดัการเรียนการสอน การอบรม และอภิปรายให้กบันกัศึกษากฎหมายนกักฎหมาย รวมถึง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาความแพ่ง ไม่ว่าจะเป็น ศาล อยัการคดีแพ่ง ทนายความ 
เจา้พนกังานบงัคบัคดี เป็นตน้ 3. ผูเ้ขียนเสนอให้มีการน าหลกันิติเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาและใช้
กฎหมายวิธีการพิจารณาคดีแพ่งมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพ โดยมีการการวดัและประเมินกระบวนการ



 

 30 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่11 ฉบบัที ่ 3 

ตามหลกันิติเศรษฐศาสตร์ และการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น เทคโนโลยี, Big Data เพื่อให้การใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน4. ผูเ้ขียนเสนอให้มีการน าหลกันิติเศรษฐศาสตร์มาเป็นแนวคิดใน
การบญัญติักฎหมาย และแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละกฎหมายวิธีการพิจารณาคดี
แพ่ง ให้เป็นกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ เช่น การบญัญติักฎหมายท่ีก าหนดหน้าท่ี
เพื่อป้องเหตุพิพาทเพื่อมิให้เกิดความเสียหายท่ีมากกว่าภายหลงัการพิพาท หรือ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในเร่ืองโทษหรือผลร้ายต่อผูฝ่้าฝืนให้เหมาะสมท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบงัคบั
ใช้กฎหมาย ดังนั้ น กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งจึงไม่ใช่แต่เพียงการอ านวยความยุติธรรม             
ไม่เอนเอียงเท่านั้น แต่ตอ้งค านึงถึงการเยียวยาการแกปั้ญหาทางแพ่งและพาณิชยท่ี์เกิดกบัคู่ความ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใช่จ่ายของรัฐ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมอีกดว้ย อนัท่ีจะท าใหก้ฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่และพาณิชยป์ระสิทธิภาพ 
 

 
 

       ขอบพระคุณอย่างสูง 
 

       รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวทิย ์  มณีธร 
       บรรณาธิการ 
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อทิธิพลของการรับรู้ภาวะผู้น าและความพงึพอใจในงานที่อยู่ในฐานะ 
ตวัแปรคัน่กลาง ที่เช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้
ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรคัน่กลางของ
การรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานในฐานะท่ีเป็นปัจจยัถ่ายทอดอิทธิพลของความฉลาด
ทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั โดยผูว้ิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจกบัประชากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั     
เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั จ  านวน 139 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม     
มีการตอบกลบัครบทุกฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรม PLS Graph 3.0 
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    ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิทธิผลของทีมบริษัท เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก    
ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม พบวา่ (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ภาวะ
ผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 0.777, 0.365 และ 0.372 ตามล าดบั 
(2) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 
0.439 และ 0.274 ตามล าดบั (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม มีค่า
เท่ากบั 0.209 และ (4) การรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลเช่นกนั 
 

ค าส าคญั: ความฉลาดทางอารมณ์, การรับรู้ภาวะผูน้ า, ความพึงพอใจในงาน, ประสิทธิผลของทีม 
 

Abstract 
 This study has an intention to (1) study the level of emotional intelligence, leadership 
perception, job satisfaction, and team effectiveness, and (2) study the leadership perception and 
job satisfaction as mediators between emotional intelligence and team effectiveness of S.P. 
Marketing Supply Company Limited. This research is considered as a quantitative research by 
using survey research method. The sample size includes 139 personnel of S.P. Marketing Supply 
Company Limited. The questionnaires were used to collect the needed data. The descriptive  
statistics are percentage, mean, and standard deviation. The data were analyzed by using 
Structural Equation Model (SEM) by using PLS Graph 3.0 
 The results found that the emotional intelligence, leadership perception, job 
satisfaction, and team effectiveness are at the high level. The research also found that (1) the 
emotional intelligence has a direct effect on leadership perception, job satisfaction, and team 
effectiveness at 0.777, 0.365, and 0.372 respectively, (2) leadership perception has a direct effect 
on job satisfaction and team effectiveness at the value of 0.439 and 0.274, (3) job satisfaction has 
a direct effect on team effectiveness at the value of 0.209, and (4) leadership perception and job 
satisfaction are acting as mediators between emotional intelligence and team effectiveness. 
 

Keywords: Emotional intelligence, Leadership perception, Job satisfaction, Team effectiveness 
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บทน า 
 ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สภาพการณ์แข่งขนัของธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายถือเป็นสมรรถนะหลักในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์าร โดยหลายองคก์ารต่างมุ่งเน้นสร้างให้ทรัพยากรมนุษย์
เกิดกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิผลท่ีมุ่งเนน้องคป์ระกอบของการบรรลุซ่ึงเป้าหมายร่วมกนัผา่น
กระบวนการประสานกิจกรรมของสมาชิกในทีม โครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายการบริหาร 
กิจกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผลการท างาน เพื่อใหอ้งคก์ารสร้างผลงานท่ีดีมีผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Mahembe & 
Engelbrecht, 2014, p. 2; ธญันนัท ์ บุญอยู ่และคณะ, 2559, หนา้ 80)  
 การท างานของทีมท่ีมีประสิทธิผลเชิงประจกัษน์ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญัหลายประการ
ในการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ อาทิ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ าท่ีเป็นหัวใจหลกัในการ
พฒันาความรู้ท่ีฝังอยู่ภายในให้เกิดเป็นวิสัยทศัน์ในการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม (Dizgah & 
Keshavarz, 2015, p. 993) โดยปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ าภายในองค์การจะเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีสูงข้ึนและสร้างให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน
ให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีออกมาได้เกินจากส่ิงท่ีตอ้งเสียไป (Saeed, 2016, p. 16; Benrazavi & Silong, 2013,   
p. 126) โดยปัจจยัความพึงพอใจในงานจะเป็นพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดบทบาทการประยุกต์ใช้ท่ี
สามารถส่งเสริมการบริหารจดัการ กระบวนการปฏิบติังาน และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ารทั้งในเชิงบวกและเชิงลบไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเป็นปัจจยัท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ท่ีท าให้ความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน (Vratskikh et al., 
2016, p. 71) 
 บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจขนาดกลางท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารจากสัตว์น ้ า มีวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีมุ่งมั่นจะเป็นผู ้น าทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอุตสาหกรรมต่างๆ ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การให้เกิดการ   
หล่อหลอมทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมให้กลายเป็นสมรรถนะหลกัแก่
องค์การ เพื่อเสริมสร้างให้ เกิดประสิทธิผลของทีมท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงของวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การให้สอดคลอ้งกบับทบาทการท างานท่ีมีความ
สมดุลภายในทีม (Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) มีความเป็นเอกลกัษณ์ ความเหน่ียวแน่น และ
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กลไกการส่ือสารท่ีผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในทีมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารก าหนดไว ้(WU & Chen, 2014, p. 41) 
 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะ
ผูน้ าและความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัในแต่ละ
ดา้นวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดปัจจยัท่ีน าไปสู่การ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผลท่ีปลูกฝังให้เกิดค่านิยมในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
โดยตรงสืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรคัน่กลางของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานใน
ฐานะท่ีเป็นปัจจยัถ่ายทอดอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพี   
มาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริษทั เอสพี
มาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 211 คน (บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั, 2560) 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั 
จ านวน 139 คน โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งตามตารางของ (1973) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5 และใช้วิธีการสุ่ม Yamane ตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) ใช้การ         
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ (2) ใชว้ธีิจดัสรรจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนกบัจ านวนประชากร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดรั้บไปใชใ้นการวางแผนในการท างานร่วมกนัในบริษทัท่ีจะ
ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานเพิ่มมากข้ึน   
 2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการเสริมสร้างให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการรับรู้
ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ประสิทธิผลของทีมบริษัท เอสพี        
มาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้  าการสรุป
ไวด้งัน้ี 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence--EM) เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี
เกิดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์และพฤติกรรมการเอาใจใส่ในตนเอง ความมัน่ใจ
และความตระหนกัในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในการสร้างความเขา้ใจในสัมพนัธภาพอนัดีต่อ
สังคมและบุคคลท่ีเป็นหัวใจหลกัของการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ภายในองค์การ 
(Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) โดยผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ไดเ้หมาะสมย่อมท่ี
จะส่งผลถึงประสิทธิผลของทีมทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองค์การ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถใน
การจดัการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก็สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงตนอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข ความสามารถในการ
จดัการแกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้ต่าง ๆ และสามารถปรับตวัเขา้กบัทุกสถานการณ์ก็จะท าให้เกิดการ
ท างานเป็นทีมเพิ่มข้ึน  
 2. การรับรู้ภาวะผู้น า (leadership perception--LE) เป็นคุณลกัษณะทางพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน และสร้างพฤติกรรมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยผูน้ าเป็นผู ้สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง      
เพื่อนร่วมงานก็จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิท ธิผลให้แ ก่องค์การ  (Beliias & Koustelios, 2014, p. 24) โดย Abuzid & Abbas (2017,          
p. 935) ได้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของผูน้ าท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของ
พนักงาน เม่ือพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีเป็นทั้ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องคก์ารก็จะท าให้เกิดความชอบในวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรคใ์นงาน และเม่ือ
พนกังานเกิดการรับรู้ภาวะผูน้ าท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ก็จะท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานท่ี
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีและเป็นประโยชน์ท่ีเหนือกวา่และแตกต่างกนัภายใน
ทีมไดเ้ช่นกนั (Mahembe & Engelbrecht, 2014, p. 3) 
 3. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction--JS) เป็นสภาวะทางอารมณ์หรือเจตคติภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีเกิดจากความความหวงัและตอบสนองต่อคุณลกัษณะ
ของการท างานท่ีก่อให้เกิดความสุขจาการท างานร่วมกนัให้ประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง (Belias 
& Koustelios, 2014, p. 35) โดยความคาดหวงัท่ีเกิดจากอตันัยทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปของ    
แต่ละบุคคล อาจเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
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คุณลกัษณะงาน การยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เป็นตน้ (Malik 
& Usman, 2011, p. 429) ท่ีจะท าให้เกิดผลของความพึงพอใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเป็น
ทั้งผลผลิตและผลประโยชน์ขององคก์าร การจดัการท่ีสามารถตอบสนองต่อความส าเร็จในการเพิ่ม
คุณค่าของงานให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การได้  โดย Arvey et al. (1989, p. 187) กล่าวว่า        
การสร้างทัศนคติให้พนักงานเกิดอารมณ์ท่ีดีในเชิงบวกได้นั้ น จะท าให้พนักงานเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่องานทั้งดา้นเจตคติท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ี
ท าให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงความพึงพอใจในงานของบุคคลจะเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัภายในของบุคคลมากว่าเป็นผลท่ีมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีท าให้เกิด
บทบาทการ บูรณาการท่ีสามารถส่งเสริมการบริหารจดัการ กระบวนการปฏิบติังาน และการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างต่อเน่ือง
(Vratskikh et al., 2016, p. 71) 
 4. ประสิทธิผลของทีม (team effectiveness --TE) เป็นการจดัทีมท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
น าไปสู่การบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มบุคคลท่ีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนั (Mahembe & 
Engelbrecht, 2014, p. 2) และตระหนกัถึงบทบาทท่ีตอ้งการรับผิดชอบและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัให้
เกิดเป็นข้อเท็จจริงท่ีพฒันาการบริหารจดัการตามข้อเท็จจริงต่อระบบสังคมอย่างเป็นรูปธรรม      
เพื่อบรรลุความตอ้งการในเชิงการสร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นความพึงพอใจแก่สมาชิกและสามารถธ ารง
ความเป็นทีมให้คงอยูไ่ดด้ว้ยความเขา้ใจทั้งในแง่ความหมายเชิงมโนมติ และองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของความมีประสิทธิผลไปสู่การก าหนดรูปแบบและองคป์ระกอบทีม รวมถึงเนน้กระบวนการของ
ทีมท่ีไดผ้ลลพัธ์มากกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม (Bal & Firat, 2017, p. 307)  
 ดงันั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผูน้ าและ
ความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากัด ผูว้ิจยัได้น ามาสังเคราะห์สร้างเป็น
กรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 
 สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน   
        สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
 สมมติฐานท่ี 5 (H5) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 6 (H6) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม   
 สมมติฐานท่ี 7 (H7) การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรคั่นกลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 8 (H8) ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ท่ีใช้แบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวิธีด าเนินการวิจยัแบ่งตามขอบเขต
และรายละเอียดท่ีศึกษาดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั จ  านวน
ทั้งส้ิน 211 คน (บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั, 2560) 

อารมณ์ (EM) 
ความฉลาดทาง 

ในงาน (JS) 
ความพึงพอใจ 

(LE) 
การรับรู้ภาวะผูน้ า 

ของทีม (TE) 
ประสิทธิผล 
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 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากัด 
จ  านวน 139 คน ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1973) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 
95% ยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+5 และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง 2 แบบ คือ (1) ใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง และ (2) ใชว้ธีิจดัสรรจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนกบัจ านวนประชากร 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามซ่ึงส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัของความฉลาดทาง
อารมณ์ การรับรู้ภาวะผู ้น า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม โดยลักษณะของ           
ขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากพนักงานของบริษทั เอสพี   
มาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย ก าจดั จ  านวน 139 ฉบบั มีอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชส้ถิติวเิคราะห์ท่ีประกอบดว้ย 
            5.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการหาค่าร้อยละ 
            5.2 ข้อมูลเพื่อการศึกษาระดับของความฉลาดทางอารมณ์  การรับรู้ภาวะผู ้น า            
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีมดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           5.3 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยตวัแบบสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
PLS Graph 3.0 (Chin, 2001) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 58.27) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 43.17) ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ร้อยละ 58.99) มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.08) และส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
งานอยูใ่นฝ่ายผลิต (ร้อยละ 74.82)   
 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัของความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจใน
งานและประสิทธิพลของทีม พบว่า ระดับของปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ ( =3.86, SD=0.52)         
มีระดับความคิดเห็นมากท่ี สุด รองลงมาคือ ปัจจัยประสิทธิผลของทีม ( =3.85, SD=0.52)             
ความพึงพอใจในงาน ( =3.85, SD=0.44) และสุดทา้ยปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ า ( =3.82, SD=0.49) 
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 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่  2  เส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้าง 

  
 จากภาพท่ี 2 แสดงเส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรซ่ึงผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบายได ้3 ประการ คือ (1) 
ปัจจยัท่ีมีผลโดยรวมต่อประสิทธิผลของทีม (TE) พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) การรับรู้ภาวะ
ผูน้ า (LE) ความพึงพอใจในงาน (JS) มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของทีม (TE) มีค่าเท่ากับ 0.372 , 
0.274 และ 0.209 ตามล าดับ ส่วนความฉลาดทางอารมณ์  (EM) และการรับรู้ภาวะผู ้น า (LE)             
มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีมมีค่าเท่ากบั 0.076 และ 0.091 ตามล าดบั (2) ปัจจยัท่ีมีผล
โดยรวมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรับรู้ภาวะผูน้ า 
(LE) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากบั 0.365 , 0.439 ตามล าดบั ส่วนความฉลาด
ทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากบั 0.341 และ (3) ปัจจยั
ท่ีมีผลโดยรวมต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า (LE) พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิผลต่อการรับรู้
ภาวะผูน้ ามีค่าเท่ากบั 0.777 โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ า 
และความพึงพอใจในงานท่ีอยูใ่นฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีมไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในงานท่ีอยูใ่นฐานะ
ตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม 
 

ตวัแปร 
(LV) 

ความผนัแปร 
(R2) 

อทิธิพล 
(effect) 

EM LE JS 

ประสิทธิผลของทีม (TE) 0.608 DE      0.372*** 0.391*** 0.729***     0.274***     0.209*** 
  IE 0.076 0.091 0.000 
  TE 0.448 0.365 0.209 
ความพึงพอใจในงาน (JS) 0.575 DE     0.365***     0.439*** 0.000 
  IE 0.341 0.000 0.000 
  TE 0.696 0.439 0.000 
การรับรู้ภาวะผูน้ า (LE) 0.604 DE     0.777*** 0.000 N/A 
  IE 0.000 0.000 N/A 
  TE 0.777 0.000 N/A 

หมายเหตุ :DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable, 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างของปัจจยัอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ าและ
ความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีม โดยจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบเฉพาะ         
ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม พบว่า              
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมีความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สัมประสิทธ์ิ   
สมมตฐิานการวจิยั เส้นทาง ค่า t-test ผลลพัธ์ 

(hypothesis) (Coef.)   
H1 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 0.777*** 27.655 สนบัสนุน 
H2 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
     ในงาน 

5.365***  4.223 สนบัสนุน 

H3 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ   
     ทีม 

5.372***  4.555 สนบัสนุน 

H4 การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 0.439*** 5.471 สนบัสนุน 
H5 การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 0.274*** 2.743 สนบัสนุน 
H6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม   0.209** 2.054 สนบัสนุน 

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65)  
 (** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรือ ค่า t≥1.69) 
 (*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม โดยค่า t-test เท่ากับ 27.655, 4.223 และ 4.055 
ตามล าดบั (2) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม โดยค่า 
t-test เท่ากบั 5.471, และ 2.743 ตามล าดบั และ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของทีม โดยค่า t-test เท่ากบั 2.054 ตามล าดบั 
 5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรคัน่กลาง (mediation variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
เขา้มาเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยท่ีตวัแปรคัน่กลางจะอธิบาย
อิทธิพลทางออ้มระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลท่ีไดจ้ะปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้ม (mediation effect) 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
(hypothesis) 

Effect Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H7 การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรคัน่กลางระหวา่ง     
      ความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 0.425 0.093 0.265 0.628 
H8 ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหวา่ง     
      ความความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 5.185 5.559 5.567 5.299 

  
 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้มของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานท่ีเป็นปัจจยัเช่ือมโยงอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม โดยมีค่า        
ผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot LLCI) ท่ีช่วงของความ
เช่ือมัน่ไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยัท่ี
เช่ือมโยงอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของ
ขอบเขตล่างเท่ากบั 0.265 และ 0.067 ตามล าดบั และขอบเขตบนเท่ากบั 0.628 และ 0.299 ตามล าดบั 

 
 

อภิปรายผล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการวจิยัและตีความขอ้มูลต่างๆ ไดเ้ป็น 3 ปัจจยั คือ  
 1. ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Dizgah & Keshavarz 
(2515) ท่ีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เกิดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรมการเอาใจใส่ในตนเอง ความมัน่ใจและความตระหนกัในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลใน
การสร้างความเขา้ใจในสัมพนัธภาพอนัดีทางสังคมและบุคคลท่ีเป็นหวัใจหลกัของการเป็นผูน้ าใน
การเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ภายในองค์การ โดยผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ไดเ้หมาะสม
ยอ่มท่ีจะส่งผลดีต่อองคก์ารเช่นกนั 
 2. ปัจจัยการรับรู้ภาวะผู ้น า  จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะผู ้น ามีอิทธิพลต่อ        
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Beliias & Koustelios 
(2014) ท่ีพบวา่ การรับรู้ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ซ่ึงการรับรู้ภาวะผูน้ าถือ
เป็นส่วนส าคัญหน่ึงในการขับเคล่ือนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและพนักงานให้เกิด
เป้าหมายร่วมกัน และสร้างพฤติกรรมให้พนักงานเกิดแรงจูงในในการท างาน ถ้าผู ้น าสร้าง
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สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะท าให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลให้แก่ทีมของ
องคก์าร (Abuzid & Abbas, 2017) 
 3. ปัจจยัความพึงพอใจในงาน จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจงานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของทีม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Saeed (2016) ท่ีพบว่า การท่ีพนักงานมีความ     
พึงพอใจในการท างานท่ีสูงข้ึนก็จะท าให้พนักงานมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้เกิดประสิทธิผลของการ
จดัสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้เกิดผลตอบแทนออกมาไดเ้กินจากส่ิงท่ี
ตอ้งเสียไป (Benrazavi & Silong, 2513) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ 
  1.1 จากผลการศึกษาพบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างให้เกิดในทุกๆ ด้าน ดงันั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองเชาวน์
อารมณ์กับการท างานกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสร้างให้เกิด
ภาวการณ์ควบคุมอารมณ์อนัจะก่อประโยชน์ทั้งในชีวิตการท างานและชีวติประจ าวนั  
  1.2 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และการควบคุมดูแลติดตาม ท่ีช้ีแนะให้ก าลงัใจ และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดูแล
พฒันาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารทุกคนจ าเป็นตอ้งสร้างคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าท่ีสามารถน าศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกมาใช้ในการปฏิบติังานให้ได้มากท่ีสุด 
และเป็นผูผ้ลกัดนัให้งานทุกอยา่งขององคก์ารสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ซ่ึงจะส่งผลให้
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
  1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัและมี
การก าหนดแผนงานท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างชดัเจน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจในงานของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
  1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของทีมเป็นความสามารถในการท างานให้
ส าเร็จตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยผูบ้ริหารจะต้องสนับสนุนการท างานเป็นทีมภายใน
องคก์ารและใหค้วามส าคญักบัพนกังานท างานร่วมกนั เพื่อใหง้านส าเร็จตามระเวลาท่ีก าหนด โดยมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน ไม่มีการปฏิบัติงานท่ีซ ้ าซ้อนกัน ให้สมาชิกในทีมได้มี     
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ส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และสามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย
เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในทีม  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 สามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการท างานร่วมกันในบริษทัท่ีจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการท างานเพิ่มมากข้ึน   
  2.2 ควรน าทฤษฎีท่ีสร้างจากข้อมูลและน าความรู้ท่ีได้จากผลการศึกษาข้อมูล          
เชิงประจกัษ์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเดียวกันทั้ งภาครัฐและเอกชน หรือธุรกิจท่ีมีลักษณะงาน
แตกต่างกนั เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ารต่อไป 
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