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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พันตารวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ดร.สุ ภานี นวกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดร.อาภรณ์ คุระเอียด
นักวิชาการอิสระ
ดร. ประวิทย์ ทองไชย
นักวิชาการอิสระ
ดร. กัญญา โพธิ์ พนั ธุ์
บริ ษทั วอลเลเนียส วิลเฮล์มเซ่น โซลูชนั่ ส์ จากัด
นักวิชาการอิสระ
ดร. ศิริกุล ชัยโรจน์วงศ์
บริ ษทั โพสโค ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)
นักวิชาการอิสระ
ดร. จิดาภา พรยิง่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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บรรณาธิการแถลง
วารสารการเมื อง การบริ หาร และกฎหมาย ปี ที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.
2562) ได้จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นคณาจารย์ นักวิชาการ นิ สิต นักศึกษา รวมถึงผูส้ นใจ
ทัว่ ไปได้เผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการด้า นการเมื อง การบริ หาร และกฎหมาย ตลอดจนสาขาที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบทความวิจยั และบทความวิชาการ จานวน 30 เรื่ อง ซึ่ งมีความหลากหลาย
ในองค์ ค วามรู ้ ในฉบั บ นี้ ขอน าเสนอ บทความแรก เรื่ อง สิ ทธิ ชุ มชนกั บ การจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติในท้ องถิ่นหลักคิดและความเป็ นจริ งทางสั งคม: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โดย อาจารย์ พมิ พ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และดร.ชัยณรงค์ เครื อนวน งานวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตรของแนวคิดสิ ทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขเชิง
โครงสร้างที่มีผลต่อความสาเร็ จ และปั ญหา อุปสรรค ข้อจากัดการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในชุ มชน
ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว่า พลวัต รของแนวคิ ด สิ ท ธิ ชุ ม ชน สามารถแบ่ ง เป็ น 4 ช่ ว ง
ความคิด คือ สิ ทธิ ชุมชนก่อนการสถาปนารัฐชาติ สิ ทธิ ชุมชนยุคสถาปนารัฐชาติ สิ ทธิ ชุมชนยุคการ
พัฒนา และสิ ทธิ ชุมชนที่ถูกรับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ ส่ วนเงื่ อนไขเชิ งโครงสร้ างที่มี
ผลต่อความสาเร็ จ ประกอบด้วยเงื่อนไขสาคัญ เช่ น ความสามารถออกแบบสถาบันทางสังคมของ
ชุมชน ความสามารถสร้างกติกาและบังคับใช้กติกากับผูใ้ ช้ประโยชน์ในชุ มชน ความสามารถสร้าง
กระชับ และขยายเครื อข่าย เป็ นต้น สาหรับสภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง ประกอบด้วย ผูใ้ ช้ประโยชน์ภายนอกไม่ปฏิ บตั ิตามกฎ กติกาของชุ มชน ข้อจากัดด้านองค์
ความรู ้ ของชุ ม ชน โครงสร้ างอานาจการจัดการทรั พยากรที่ รัฐมี บทบาทเหนื อกว่าชุ ม ชน ความ
แตกต่างของกระบวนทัศน์การจัดการทรัพยากรระหว่างรัฐกับชุ มชน การขาดกฎหมายลาดับรองที่
รับรองการใช้สิทธิ ชุมชน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการสอดส่ อง ดูแล รวมทั้งความไม่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนของสถาบันทางสังคมที่ถูกจัดตั้งโดยชุมชน
บทความที่ 2 เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การดารงชี พของชาวประมงพื้นบ้ าน ภายใต้ โครงการ
พัฒนาบริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา จังหวัดระยอง โดย นางสาวปรี ยานุ ช จันทเดิม,
ดร. ภัสนันท์ พ่ วงเถื่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ รัตน์ อนันทนาธร และรองศาสตราจารย์ ดร.
จีระ ประทีป การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดารงชี พของชาวประมงพื้นบ้าน
2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชี พ และ 3) เสนอยุทธศาสตร์ การดารงชี พของ
ชาวประมงพื้นบ้านภายใต้โครงการพัฒนาบริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก กรณี ศึกษาจังหวัดระยอง
ผลการศึกษาพบว่า ทุนที่ส่งผลในเชิ งบวก คือ ทุนมนุ ษย์ ได้แก่ ทักษะการอ่านสัญญาณธรรมชาติ
การประดิษฐ์เครื่ องมือ สุ ขภาพที่แข็งแรง ทุนสังคม ได้แก่ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทุนการเงิน ได้แก่
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อาหารทะเลราคาสู ง ทุนสถาบัน ได้แก่ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกร
รม ส่ วนทุ นที่ ส่ งผลกระทบในเชิ งลบ คื อ ทุ นมนุ ษย์ ได้แก่ การขาดความตระหนักเรื่ องสุ ข ภาพ
การขาดความภูมิใจในอาชี พของตนเอง ทุนการเงิน ได้แก่ การไม่สามารถคาดการณ์ รายรับได้ ทุน
กายภาพ ได้แก่ การมีพ้ืนที่สาหรับทาการประมงอย่างจากัด เครื่ องมือถู กทาลายจากปั จจัยภายนอก
ทุนสังคม ได้แก่ ชาวประมงทาร้ายกันเอง เกิดการแย่งชิ งทรัพยากร และทุนธรรมชาติ ได้แก่ สภาพ
อากาศที่ ไม่แน่ นอน ภัยธรรมชาติ สัตว์น้ าน้อยลง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ทุ นมนุ ษย์ ทุ นสังคม และทุ น
การเงิน เป็ นทุนที่ให้ท้ งั คุณและโทษขึ้นอยูก่ บั บริ บทแวดล้อมในเรื่ องของนโยบาย เศรษฐกิจ ค่านิยม
ของสังคม ฯลฯ เช่นเดียวกับ ทุนธรรมชาติ จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ขับ เคลื่ อ นการดารงชี พ ของชาวประมงพื้ นบ้า นให้ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อมและทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างมีธรรมาภิบาลและ
มีประสิ ทธิ ภาพ และยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการคุ ม้ ครองและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อย่างยัง่ ยืน
บทความที่ 3 เรื่ อง ประชาธิปไตยและการใช้ จ่ายรั ฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย โดย
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชิ ด ตะวัน ชนะกุ ล งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาภาพรวมระดับ
ประชาธิ ป ไตยและงบประมาณการใช้จ่า ยรั ฐบาลของประเทศไทย รวมถึ ง ศึ ก ษาความสั ม พันธ์
ระหว่างงบประมาณการใช้จ่ายรัฐบาลและค่าระดับประชาธิ ปไตยดังกล่าว การศึกษาใช้ขอ้ มูลรายปี
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2523-2561 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ข้อแรก ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่สอง ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้วิธี ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ งเป็ นการวิเ คราะห์
ความสัม พันธ์ ข องตัวแปรอิ ส ระ 2 ตัวขึ้ นไป ด้วยวิธี กาลัง สองน้อยที่ สุ ด (Least Square Method)
ผลการศึกษาโดยใช้แบบจาลองทางสถิติ พบว่า การใช้จ่ายรัฐบาลของประเทศไทยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความเป็ นประชาธิ ปไตยของประเทศ กล่าวคือ เมื่อประเทศมีระดับความเป็ น
ประชาธิ ปไตยสู งขึ้น การใช้จ่ายของรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และภาษีมีผลทาให้การใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
บทความที่ 4 เรื่ อง ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล: บทบาทของหน่ วยงานกลางในการส่ งเสริม
การเป็ นรัฐบาลแบบเปิ ดในประเทศไทย โดย นายธนดล ทองประกอบ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาบทบาทของสานัก งานพัฒนารั ฐบาลดิ จิทลั (สพร.)ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานกลางด้านการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ส่ งเสริ มการเป็ นรัฐบาลแบบเปิ ด
และเพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการศึ ก ษารั ฐบาลแบบเปิ ด การวิจยั เรื่ องนี้ ดาเนิ นการวิจยั ตาม
ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็ นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
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ประกอบด้ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ผลการวิจยั พบว่า สพร. มีบทบาทในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล ส่ ง เสริ ม การเป็ นรั ฐ บาลแบบเปิ ด อาทิ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ผ่ า น
เว็บพอร์ ทลั แอปพลิ เคชัน่ บนมือถือ ตูบ้ ริ การเอนกประสงค์ภาครัฐ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยเป็ นไปตามหลักสามองค์ประกอบสาคัญของรัฐบาลแบบเปิ ด ได้แก่ ด้านการสนับสนุ นข้อมูล
สาธารณะ ด้านการเข้าถึ งข้อมูลแบบเสรี และด้านความผูกพันแบบเปิ ด อย่างไรก็ตาม สพร. กาลัง
เผชิ ญ ปั ญ หาและข้อ จากัด ในการส่ ง เสริ ม รั ฐ บาลแบบเปิ ดหลายด้า น อาทิ ความไม่ ชัด เจนของ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ การขาดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาข้อมูลคุณภาพต่า การหวงข้อมูล
และความเหลื่อมล้ าทางดิจิทลั จึงจาเป็ นที่จะต้องสร้างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในการวางแผน
แก้ไขปั ญหา โดยมีเป้ าหมายไปสู่ การเป็ นรัฐบาลแบบเปิ ดที่ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการยกระดับ
ความโปร่ งใสในการบริ หารงานภาครัฐในยุคดิจิทลั
บทความที่ 5 เรื่ อง แนวทางการยกระดับความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย
โดย ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ กริ ช เปาอิ น ทร์ งานวิ จ ัย นี้ ด าเนิ น การโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์คื อ
(1) เพื่อกาหนดตัวชี้ วดั ระดับความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศไทย
(2) เพื่อทราบถึงระดับความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศไทยเมื่อพิจารณาตามตัวแปรชี้วดั
ที่ กาหนดในวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับความเป็ นรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศ ข้อค้นพบจากการวิจยั นี้ คือ ตัวชี้ วดั ความเป็ นรั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
จาแนกออกได้เป็ น 2 มิติคือ มิติกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
และมิ ติของคุ ณภาพของความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิ ง
อิทธิ พล พบว่า ตัวชี้วดั ภายในมิติกระบวนการสามารถอธิบายความผันแปรเชิงบวกในมิติคุณภาพได้
มากถึงร้อยละ 94.9 และมีค่าผลกระทบของเส้นทางอิทธิ พลขนาดใหญ่ (f2 = 1.471) เมื่อพิจารณาใน
บริ บทของประเทศไทยภายใต้กรอบตัวชี้ วดั ทั้ง 2 มิติ พบว่า การขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากซึ่ ง ส่ ง ผลให้คุณภาพของรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ กส์ เกิ ดขึ้ นอย่า งล้าช้า
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของไทยอุดมไปด้วยนโยบาย การส่ งเสริ มและสนับสนุ นเฉพาะจุด
เช่ น การพัฒ นาบุ ค ลากร การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นต้ น แต่ ย ัง ไม่ ป รากฏการพัฒ นารั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิ กส์ ในมิติอื่นๆ ที่ครอบคลุมและต่อเนื่ องทั้งระบบอย่างเป็ นรู ปธรรม ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจยั นี้ คือ ภาครัฐควรดาเนิ นการยกระดับความเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ดว้ ยการมุ่งเน้นกลไก
ในการขับเคลื่ อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ครอบคลุ มในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย หนึ่ ง นโยบาย
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สอง โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาม การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนารัฐบาลอิ เล็กทรอนิ กส์ สี่ การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรม
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องค์การของภาครัฐ ห้า ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโดยทัว่ ไปของภาครัฐ และหก ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การพัฒนาเหล่านี้ จะช่ วยให้การยกระดับการพัฒนารั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ เกิ ดขึ้ นได้
อย่างก้าวกระโดด
บทความที่ 6 เรื่ อง โครงการประเมินประสิ ทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่ อมั่นของ
ประชาชนต่ อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อาภาศิริ สุ วรรณานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์
ในการประเมิ น ความเชื่ อ มั่น ของกลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เจ้า หน้า ที่ ต ารวจและการ
ให้บริ การประชาชนของเจ้าหน้าที่ตารวจในและนอกสถานี ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่ วยเหลื อบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่ วมของ
อาสาสมัค รต ารวจชุ ม ชน ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกับ การมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ ยวกับการตั้งด่านตรวจของตารวจ การวิจยั นี้
เป็ นการวิจยั เชิ งประมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยกาหนด กลุ่ มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ น 17,355 คน ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่ อมัน่ ของผูเ้ สี ยหายต่อการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้า ที่
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 71.49 ความเชื่ อมัน่ ของผูต้ อ้ งหาต่อการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.87 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 46.98 ความเชื่ อมัน่ และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การบนสถานีตารวจ
และนอกสถานี ตารวจในการรับบริ การจากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 80.93 ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลื อบรรเทาสาธารณภัยมีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 79.02 การมี
ส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุ มชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.23 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ ยวกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรมของข้าราชการตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 71.30 และความ
พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.05
บทความที่ 7 เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานมหา
วิทยาลัยสายวิชาการในสถาบันอุดมศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย อาจารย์ พรรณอร
พัฒนการค้ า การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิ งเหตุผล (ตามรู ปแบบสมการโครงสร้าง) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางที่ เหมาะสมสาหรับการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สรุ ปได้ว่า ความผูกพันต่ อองค์กรของพนัก งานมหาวิทยาลัย
ได้รับอิทธิ พลทางตรงมาจากคุณภาพชีวิตการทางาน ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจในการ
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ทางานในระดับต่า ขณะเดียวกันได้รับอิทธิ พลทางอ้อมมาจากภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในระดับต่า
บรรยากาศขององค์กรในระดับปานกลาง โดยส่ งผ่านปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน และ/ หรื อ
ได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ในระดับต่า บรรยากาศขององค์กร ในระดับ
ปานกลาง และความพึงพอใจในการทางาน ในระดับต่ า โดยส่ งผ่านปั จจัยคุ ณภาพชี วิตการทางาน
ของพนัก งาน และพบว่า ปั จจัยดัง กล่ า วสามารถท านายความผูก พันต่ อองค์ก รของพนัก งานได้
ร้อยละ 51.50 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเร่ งด่วน มีอยู่ 27 ประเด็นสาคัญ (5 แนวทาง) คือ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศองค์การ (1 แนวทาง) และปัจจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (4 แนวทาง)
บทความที่ 8 เรื่ อ ง นวั ต กรรมและการเปลี่ ย นแปลงจากมุ ม มองของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทย ต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวัน ออก โดย อาจารย์ ส มคิ ด
เพชรประเสริฐ, พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์ น้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ ชูชีพ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงพักตร์ ภู่พนั ธ์ ศรี การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานวัตกรรมและการ
เปลี่ ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก 3) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค
ของนวัตกรรมและการเปลี่ ย นแปลงจากมุ ม มองของนัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ และชาวไทยต่ อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และ 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ ของนวัตกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภาคตะวัน ออก ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหญิ ง มี อ ายุ ต่ า กว่ า 31 ปี
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า มี รายได้น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาทต่อเดื อน 2) โดยรวมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกอยู่
ในระดับมาก โดยด้านการเสริ มสร้างพลังแก่ชุมชนหรื อประชาชนมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านความครบถ้วน ด้านการทาให้กระบวนการดีข้ ึน และด้านการ
ใช้ภาคเอกชนและผูอ้ าสาหรื อองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐส่ งมอบโปรแกรมเพื่อบรรลุเป้ าหมายสาธารณะ
ตามล าดับ 3) โดยรวมการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในภาคตะวัน ออกอยู่ ใ นระดับ มาก โดยด้า น
ภาพลักษณ์มีคะแนนสู งที่สุด รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
ท่องเที่ยวและด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านกลไกการบริ หารจัดการบูรณาการ ด้านการเพิ่ม
รายได้ของการท่องเที่ยว ด้านข้อมูลเชิ งลึ กเพื่อการวิเคราะห์ ด้านกฎหมายเกี่ ยวกับการท่องเที่ยว
และด้านบุคลากรการท่องเที่ยว ตามลาดับ และ 4) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของ
นักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก โดยด้านการใช้ภาคเอกชนและ
ผูอ้ าสาหรื อองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐส่ งมอบโปรแกรมเพื่อบรรลุเป้ าหมายสาธารณะมีอิทธิ พลสู งที่สุด
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รองลงมาคื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ความครบถ้ ว น การท าให้ ก ระบวนการดี ข้ ึ น และ
การเสริ มสร้างพลังแก่ชุมชนหรื อประชาชน ตามลาดับ
บทความที่ 9 เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัด
น่ าน โดย นายกิจอุดม เสื อเจริ ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รั ชยา ภักดีจิตต์ มีวตั ถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่ าน
2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า
จังหวัดน่าน และ 3) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าน่าน
โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน ผลการวิจยั พบว่า ภูมิทศั น์ในเขตเมื องเก่ าจังหวัดน่ าน
มีอตั ลักษณ์ที่สวยงาม มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ มีคุณค่า ที่ยงั คงอยูค่ ู่กบั วิถีชีวิตของคนจังหวัดน่าน
และมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีต การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน อยูใ่ น
ระดับมาก (ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจ x̄ = 4.266, ด้านการรองรับ x̄ = 4.248, ศักยภาพด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม x̄ = 4.365) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมใน
เขตเมื องเก่ า จังหวัดน่ าน มี ดัง นี้ 1) กาหนดยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่า งบู รณาการ
ร่ วมกันระหว่า งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ง ภาครั ฐ เอกชน และภาคประชาชน 2) การดาเนิ นการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการทางานร่ วมกันจากทุกฝ่ าย 3) แนวทางในการจัดการภูมิ
ทัศน์ สถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ใน การพัฒนาพื้นที่ ในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน 4) แนวทางในการ
เสริ มสร้างศักยภาพการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 5) แนวทางในการสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี วฒั นธรรม
และสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ให้ ค งอยู่ แ ละสนับ สนุ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจ
ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน 6) แนวทางในการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และการแก้ไขปั ญหาความเสื่ อมโทรมในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการ
มี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชน 7) แนวทางในการรั ก ษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกเรื่ อง
สาธารณู ปโภคในพื้นที่เขตเมืองเก่าจังหวัดน่านให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
บทความที่ 10 เรื่ อง ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยอิสลาม
โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ และดร.อาภรณ์ คุระเอียด การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขวัญ
กาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย 2) เปรี ยบเที ยบระดับขวัญ
กาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย จาการศึกษาพบว่าปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย 1) พนัก งานธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทยที่ ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ส านัก งานใหญ่ เคยมี
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ประสบการณ์การทางานจากสถาบันการเงินอื่น จานวน 162 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 282 คน
เมื่อแยกตามศาสนาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นคนพุทธจานวน 112 คน เป็ นมุสลิ มจานวน 50 คน ส่ วน
พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ มีจานวน 120 คน เป็ นมุสลิม 104 คน เป็ นพุทธ 16 คน 2) ภาพพจน์
ของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยจากการรับรู ้ของพนักงานพบว่า พนักงานจานวน 282 คน รับรู ้
ภาพพจน์ที่ ดีจานวน 142 คน ที่ เหลื อ 140 คน รั บรู ้ ภาพพจน์ ที่ไ ม่ดี จากผลการศึ ก ษาและข้อมู ล
ดังกล่าวจะส่ งผลต่อความสามารถในการดาเนินธุ รกิจของธนาคาร ลูกค้าจะไม่ใช้บริ การกับธนาคาร
ที่มีภาพพจน์ไม่ดีและไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม 3) ด้านความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง ขวัญกาลังใจใน
การทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ง โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( =3.41, S.D.= 0.747) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของธนาคารเป็ นขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคาร
อิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่ น ( =2.84, S.D.= 0.544) (4) ความรู ้ สึกมัน่ คง
ปลอดภัยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านความรู ้สึก
มัน่ คงปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.21, S.D.= 0.583) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามเรื่ องเงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นมีความเหมาะสมเป็ นขวัญกาลังใจในการ
ทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่น ( =2.52, S.D.=
0..494) เมื่ อพิจารณาจากกลุ่ มตัวอย่างจานวน 282 คน พบว่าเคยผ่านงานจากสถาบันการเงิ นอื่ น
มาแล้วจานวน 162 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.44 ซึ่ งคนเหล่ านี้ นาเงิ นเดื อนของสถาบันการเงิ นอื่ นมา
เปรี ยบเทียบกับเงินเดือนในปั จจุบนั 4) ด้านความรู ้สึกรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางาน
ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านความรู ้สึกรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( =4.10, S.D.= 0.480) เมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความรู ้ ความสามารถที่ จะ
แก้ไ ขปั ญหาในงานที่ ไ ด้รับมอบหมายได้เป็ นขวัญก าลัง ใจในการท างานของพนัก งานธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ด้านนี้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ( =3.85, S.D.= 0.584) 5) ด้านความรู ้สึกประสบ
ความส าเร็ จ ค่ า เฉลี่ ย ขวัญกาลัง ใจในการท างานของพนัก งานธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย
ด้านความรู ้สึกประสบความสาเร็ จ ดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.46, S.D.= 0.524) เมื่อพิจารณา
รายประเด็ นค าถามเรื่ องท่ า นได้รับการสนับ สนุ นให้ดูง านและศึ กษาต่ อเพื่ อเพิ่ ม พู นความรู ้ และ
ประสบการณ์ เป็ นขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านนี้
น้อยกว่าประเด็นอื่ น ( =3.03, S.D.= 0.550) 6) ด้านความพึงพอใจในลัก ษณะงาน ค่าเฉลี่ ยขวัญ
กาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านความพึงพอใจในลักษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.39, S.D.= 0.537) เมื่อพิจารณา รายประเด็นคาถามเรื่ องถ้า
ท่านมีโอกาสที่จะเลือกอาชี พใหม่อีกสักครั้งหนึ่ งท่านยังคงเลื อกอาชี พธนาคารเป็ นขวัญกาลังใจใน
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การทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านนี้ นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ( =2.81, S.D.=
0.626) รองลงมาคือเรื่ องท่านมีความพอใจต่อระบบการสื่ อสารและการติดต่อที่ธนาคารให้บริ การ
แก่พนักงาน ( =3.23, S.D.= 0.667) 7) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการ
ทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามเรื่ องบุคลากรทุกคนมีความกระตือรื อร้นในการปฏิ บตั ิงานเป็ นขวัญกาลังใจใน
การทางานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่ น ( =3.28,
S.D.= 0.580) จากข้อมูลงานวิจยั พบว่า พนักงานขาดความกระตือรื อร้นในการทางาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ผลการศึ ก ษางานวิจยั เรื่ อ งการรั บ รู ้ วฒั นธรรมการท างานของพนัก งานธนาคารอิ ส ลามแห่ ง
ประเทศไทย ที่พบว่าวัฒนธรรมการทางานของพนักงานเป็ นแบบเฉื่ อยชา ไม่นิยมการทางานแบบ
แข่งขัน ไม่มีการติดตามเป้ าหมายการทางาน
บทความที่ 11 เรื่ อ ง ภาวะผู้ นาที่ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากร
สานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โดย นางสาวศิริพร นาทันริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชี ยร วิทยอุดม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์
1) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรส านัก งานเขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า 1) การเปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ผลในการปฏิ บตั ิ ง านของบุ คลากรส านัก งานเขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กร
มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น สถานภาพ ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และ 2) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง รู ป แบบภาวะผู น้ ากับ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบสนับสนุ น ภาวะผูน้ าแบบมุ่งผลสาเร็ จ ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าแบบสั่งการมี
ความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าในทุ กด้านและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บทความที่ 12 เรื่ อง อิทธิ พลของการรั บรู้ ภาวะผู้นาและความพึงพอใจในงานที่อ ยู่ใ น
ฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่ อมโยงระหว่ างความฉลาดทางอารมณ์ ส่ ู ประสิ ทธิผลของทีม บริ ษัท เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด โดย นายวุฒิพงษ์ วงค์ ตาทา และดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ (1) เพื่ อศึ ก ษาระดับ ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ ภาวะผูน้ า ความพึ งพอใจในงาน และ
ประสิ ทธิ ผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลตัวแปรคัน่ กลางของการรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานในฐานะที่เป็ นปั จจัยถ่ายทอดอิทธิ พลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั
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เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรั บ รู ้ ภาวะผูน้ า
ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด มี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยอิทธิ พล
ทางตรงและทางอ้อมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม พบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อการรับรู ้ ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม มี ค่าเท่ากับ 0.777,
0.365 และ 0.372 ตามลาดับ (2) การรับรู ้ ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและ
ประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ 0.439 และ 0.274 ตามลาดับ (3) ความพึงพอใจในงานมี อิทธิ พล
ทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ 0.209 และ (4) การรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจใน
งานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลเช่นกัน
บทความที่ 13 เรื่ อง ภาวะผู้นาขององค์ การไม่ แสวงหากาไรด้ านความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย โดย นายชนินทร์ จักรภพโยธิน บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาภาวะผูน้ า
ขององค์การไม่แสวงหากาไรด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 2) เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ า
ขององค์การไม่แสวงหากาไรด้านความหลากหลายทางเพศ จาแนกตามขนาดขององค์การ ได้แก่
องค์การขนาดเล็ก องค์การขนาดกลาง และองค์การขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าของ
องค์การไม่แสวงหากาไรแต่ละขนาด มีความรู ปแบบภาวะผูน้ าที่แตกต่างกัน โดยองค์การขนาดใหญ่
ภาวะผูน้ าเป็ นแบบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) องค์การขนาดกลาง
ภาวะผูน้ าเป็ นแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Consideration Leadership) และองค์การขนาดเล็ก ภาวะ
ผูน้ าเป็ นแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leadership) โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ องค์การจะสร้างผูน้ า
ที่มีภาวะผูน้ าที่เหมาะสมกับองค์การแล้ว จาเป็ นจะต้องสร้ างรู ปแบบภาวะผูน้ าที่เหมาะสมกับกับ
องค์การตนเอง โดยพิจารณาถึงประเภทขององค์การ โครงสร้างองค์การ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์การ รวมวัฒนธรรมและบุคลากรองค์การ
บทความที่ 14 เรื่ อง การบริหารจัดการการให้ บริการเครื่ องใช้ ในการดับเพลิงแบบเคลื่อนที่
ของเทศบาลในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดย นางสาวชลธิ ช า เดชทองค า และดร.สั ม พัน ธ์ พลภั ก ดิ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปั ญหาเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการการให้บริ การเครื่ องใช้ในการ
ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี 2) แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการการ
ให้บริ การเครื่ องใช้ในการดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี และ 3) ปั จจัยที่ มี
ส่ วนสาคัญที่ทาให้แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการการให้บริ การเครื่ องใช้ในการดับเพลิงแบบ
เคลื่ อนที่ ข องเทศบาลในจัง หวัดปทุ มธานี ประสบความส าเร็ จ ทั้ง นี้ ได้นาปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง 5 ด้า น มาปรั บ ใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด การวิ จ ัย ของการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผลการศึ ก ษาพบว่า
1) ปั ญหาเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการที่สาคัญคือ เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ให้ความสาคัญกับการ
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บริ หารจัดการการให้บริ การเครื่ องดับเพลิ งแบบเคลื่ อนที่ไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งให้บริ การเครื่ อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมและทัว่ ถึงไม่เพียงพอ 2) แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการที่
สาคัญคือ เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการการให้บริ การเครื่ อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้บริ การอย่างครอบคลุม ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกันเพิ่ม
มากขึ้น และ 3) ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการประสบความสาเร็ จ
ที่ สาคัญ คื อ การที่ รัฐบาลมี นโยบายที่ ชัดเจนและต่ อเนื่ องในการสนับสนุ นการให้บริ ก ารเครื่ อง
ดับเพลิง รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
บทความที่ 15 เรื่ อง การศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในประเทศไทย
โดย นายชั ยวุฒิ เขมะรั งสี มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ในประเทศไทย และเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้ 1. การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ในประเทศไทย พบว่า สหกรณ์ มีก าหนดวิสัย ทัศน์เชิ งกลยุทธ์ มี การบริ หาร
จัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี โครงสร้ างการบริ หางานและการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละ
องค์ประกอบอย่างชัดเจน จัดสวัสดิ การให้กบั สมาชิ กอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายและ
ตรวจสอบ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผ ลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
เปิ ดเผยและเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารแก่สมาชิ ก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
ทัว่ ถึง รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิ ก พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ มีการพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องหลักความเสมอภาคใน
การให้บริ การและการทางาน รวมทั้งการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมัน่ คง ปลอดภัย
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่สหกรณ์ บางส่ วนยังขาดการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างเป็ นรู ปธรรม 2. แนวทางการพัฒนาการบริ หารสหกรณ์
ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ควรมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 2.1 พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการและเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลอย่างเป็ นรู ปธรรม 2.2 กาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
หรื อมาตรการที่ชดั เจนในการบริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหลักธรรมาภิบาล 2.3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2.4 พัฒนาระบบด้านการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีและเหมาะสม 2.5 ส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บ าลและนโยบายการกากับดู แลกิ จการของสหกรณ์
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั พบว่า สหกรณ์ จะต้องเพิ่มบทบาทและขีดความสามารถเพื่อสร้างความ
น่ าเชื่ อถื อให้กบั สหกรณ์ และเป็ นที่ยอมรับแก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยการนาแนวทางการบริ หาร
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สหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล หรื อการกากับดูแลกิจการของสหกรณ์ที่ดี มาปรับใช้ในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ รวมทั้ง พัฒ นาและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างเป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
บทความที่ 16 เรื่ อ ง วิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ชุ ม ชนโดยใช้ ฐานคิ ด
การตลาดสมัยใหม่ 3.0 โดย ดร.ศุ ภชั ย เหมือนโพธิ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์ถึง
องค์ความรู ้ สภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาธุ รกิ จชุ มชนโดยใช้ฐานคิ ดการตลาด
สมัยใหม่ 3.0 2) จัดทารู ปแบบการพัฒ นาธุ รกิ จชุ มชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมัยใหม่ 3.0 และ
3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จชุ มชน ถอดบทเรี ยนและปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาธุ รกิ จ
ชุ ม ชนโดยใช้ฐ านคิ ด การตลาดสมัย ใหม่ 3.0 ผลการวิ จ ัย พบว่า 1) ล าไยและทุ เ รี ย นเป็ นไม้ผ ล
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เพื่อการบริ โภคและส่ งออก บางครั้งมีผลผลิตมากทาให้ผลผลิ ต
ล้นตลาด จึงต้องการแปรรู ป เพื่อทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่ผปู ้ ระกอบการยังขาดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 2) ผูว้ จิ ยั กาหนดรู ปแบบการพัฒนาธุ รกิจชุมชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมัยใหม่
3.0 โดยใช้รูปแบบ PCND Model และมีการจัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ 3.0
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทาให้กลุ่มเกษตรกรเกิ ดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การนาทุเรี ยน และลาไยมา
แปรรู ปเป็ น Longan Stuffed with Durian Freeze Dried ผ่านกรรมวิธีฟรี ซดราย ทาให้รสชาติอร่ อย
พร้ อมคงคุ ณค่าทางโภชนาการ นาไปทดสอบตลาด จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
แนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ3) จากการถอดบทเรี ยน
และปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาธุ รกิจชุ มชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมัยใหม่ 3.0 พบว่า การพัฒนา
ธุ รกิ จชุ มชนโดยใช้ฐานคิดการตลาดสมัยใหม่ 3.0 ต้องเกิ ดจากการมีส่วนร่ วมตั้งแต่ผูป้ ระกอบการ
ผูข้ าย และลู กค้า ทาให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคได้ สามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
บทความที่ 17 เรื่ อ ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการเพื่อจัดที่ดินทากินให้ กับ
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคของส านั ก งานการปฏิ รู ปที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม โดย นายชยัน
สมนิยาม และ ดร.สั มพันธ์ พลภักดิ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริ หารจัดการเพื่อ
จัดที่ดินทากินให้กบั เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค 2) แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อจัด
ที่ดินทากิ น 3) ปั จจัยที่ มีส่วนสาคัญทาให้แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อจัดที่ดินทากิ น
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงประสบความส าเร็ จ และ 4) ปั จจัย ที่ มีส่ วนส าคัญต่ อการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเพื่อจัดที่ ดินทากิ นให้กบั เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ของ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการศึ กษาพบว่า 1) สภาพปั ญหาที่ สาคัญ คื อ สภาพ
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ปั ญหาด้า นมี ภูมิ คุ ้ม กันในตัวที่ ดี 2) แนวทางการพัฒนาการบริ ห ารจัดการที่ ส าคัญ คื อ ควรเพิ่ ม
จานวนบุคลากรให้เพียงพอแก่ภารกิจ 3) ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้การพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อ
จัดที่ ดินท ากิ นให้ก ับ เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งประสบ
ความส าเร็ จ คื อ ควรที่ จ ะต้องมี ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ท ันสมัย มากกว่า ที่ เป็ นอยู่ใ ช้ใ นส านัก งาน และ
4) ปั จจัยที่ มีส่วนสาคัญต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ด้านการแก้ไขปั ญหาการบุ กรุ กที่ดินของรัฐ คื อ
สานักงานการปฏิรูปที่ดิน ควรจะมีอานาจในการดาเนิ นการตามกฎหมายการบุกรุ กที่ดินของรัฐที่
ชัดเจน และ ควรที่จะมีการประสานงานและแก้ไขปั ญหาร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บทความที่ 18 เรื่ อง ภัยร้ ายในพื้นที่สาธารณะ: หนทางการแก้ ไขปั ญหาการคุกคามทาง
เพศกับการตกเป็ นเหยื่อของผู้หญิง บนรถโดยสารประจาทางในกรุ งเทพมหานคร โดย นายวรภัทร
พึง่ พงศ์ ปั จจุบนั ปั ญหาการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็ นปั ญหาที่กาลังลุกลามไปอย่าง
รวดเร็ วในทัว่ โลก โดยสังเกตได้จากปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่เกิด
ปรากฏการณ์ Me Too จากการเชิ ญ ชวนของ อะลิ ส ซา มิ ล าโน นัก แสดงหญิ ง ของประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า ให้ เผยแพร่ วลี น้ ี ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการรณรงค์ใ ห้เกิ ดความตระหนัก รู ้ ถึ ง ความ
แพร่ ห ลายของปั ญ หาทางเพศ โดยวลี ดัง กล่ า วเป็ นแรงบัน ดาลใจมาจากผู ้เ ป็ นเจ้า ของวลี น้ ี
อย่าง ทารานา เบิร์ก นักกิ จกรรมสังคมและนักจัดการชุ มชน ที่ผลักดันการสร้ างพลังด้วยการรับรู ้
ร่ วมกันในกลุ่ มผูห้ ญิ ง ผิวสี ที่ มีป ระสบการณ์ ถูก ทารุ ณทางเพศ ปรากฏการณ์ ดังกล่ า วจึ ง เป็ นการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคมครั้ ง สาคัญที่ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ให้สัง คมทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย
บทความชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบของปั ญหาการคุกคามทางเพศบน
ระบบขนส่ งสาธารณะทั้งสภาพปั ญหา รู ปแบบลักษณะของการคุกคาม ตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหา
ของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารประเภทงานบทความวิจยั และงานบทความ
วิชาของต่างประเทศมาเป็ นกรณี ศึกษาทั้งหมด 6 ประเทศ เปรี ยบเทียบกับของไทยที่ได้ขอ้ มูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กกับกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารประจา
ทางที่เป็ นเพศหญิงและเคยตกเป็ นเหยื่อการคุ กคามทางเพศบนรถฯ จานวน 13 คน และกลุ่มที่ 2
ตัวแทนเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารขององค์การภาครัฐกับองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้ น 25 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) สาเหตุ ข องปั ญหาการคุ ก คามทางเพศที่ ป รากฏบนรถ
โดยสารประจาทางเกิดจากผลพวงของมายาคติชายเป็ นใหญ่ที่ฝังรากลึกอยูใ่ นวัฒนธรรมค่านิยมของ
สังคมไทย 2) ลักษณะการคุ กคามทางเพศบนระบบขนส่ งสาธารณะในสัง คมไทยมักปรากฏใน
รู ปแบบการคุ กคามทางเพศด้วยวิธีการสัมผัส เช่ น การแต๊ะอัง๋ การนาอวัยวะเพศชายถู ไถ เป็ นต้น
3) มุมมองผูใ้ ช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะที่เป็ นเพศหญิงต่อปั ญหาการคุกคามทางเพศ จะมีการ
ลดทอนคุ ณค่าในความเป็ นเพศสภาพของตนว่าเป็ นเพศที่อ่อนแอ ไร้ กาลังกว่าเพศชาย และระบบ
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ขนส่ งสาธารณะเป็ นพื้นที่สาธารณะที่เสี่ ยงสู งต่อการเกิดอาชญากรรม เพราะมีความแออัดจากผูท้ ี่ใช้
บริ การเป็ นจานวนมาก 4) วิธีการแก้ไขปั ญหาขององค์การภาครัฐ และ/ หรื อ องค์การพัฒนาเอกชน
(NGO) ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และอนาคต จะต้อ งมี ส ร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารรู ้ สึ ก ถึ ง ความ
ปลอดภัย และต้องมีการให้ความสาคัญกับสภาพปั ญหาอย่างจริ งจัง พร้ อมเปิ ดโอกาสสร้ างความ
ร่ วมมือกับองค์การภาคส่ วนต่างๆ ในการช่วยขจัดปั ญหานี้ ให้อย่างเป็ นรู ปธรรม ข้อเสนอแนะที่ได้
จากการศึ ก ษานี้ คือ เป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ที่ จะสะท้อนให้เห็ นพัฒนาการของการแก้ไ ขปั ญหาการ
คุกคามทางเพศบนรถโดยสารประจาทางของไทย ที่สามารถนาประเด็นไปพัฒนาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ปั ญหานี้ต่อไปได้ในอนาคต
บทความที่ 19 เรื่ อง ปั จจั ยที่มีผลต่ อการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติงานด้ วยระบบ
สารสนเทศด้ านการเงินและบัญชี ในความร่ วมมือ 5 สถาบัน โดย นางสาวมณีรัตน์ ข่ ายพิลาป และ
ดร.เนตรดาว ชัยเขต การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานด้วยระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี ในความร่ วมมือ 5 สถาบัน ผลการศึกษา
พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.01 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลทางตรงในเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้วยระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี คือ ปั จจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ โดยมี
ค่าน้ าหนักเท่ากับ .709 และปั จจัยด้านการควบคุ มภายใน มีค่าน้ าหนักเท่ากับ .590 ในขณะที่ปัจจัย
ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน มีอิทธิ พลทางตรงในเชิ งลบ มีค่าน้ าหนักเท่ากับ -.312 และเมื่อ
พิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงในเชิ งบวกต่อปั จจัยด้านการควบคุ มภายใน คื อ ปั จจัยด้านการ
สนับสนุ นจากหน่วยงาน มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ .003 ในขณะที่ปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ
มีอิทธิ พลทางตรงในเชิงลบ ค่าน้ าหนักเท่ากับ -.1931
บทความที่ 20 เรื่ อง ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการใช้ งานระบบการวางแผนทรั พยากร
องค์ การ (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โดย นางสาววิลัยภรณ์ แสงสุ วรรณ์ และดร.ภิรดา ชั ยรั ตน์ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการ
สนับ สนุ น จากผู ้บ ริ หารเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก าร (ERP)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้
งานระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก าร (ERP) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บคุ ณภาพการใช้ ง านระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก าร ( ERP)
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน จ าแนกตามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล 4. เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้งานระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจยั
พบว่า การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หารและคุ ณภาพการใช้ง านระบบการวางแผนทรั พยากรองค์การ
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(ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับปานกลาง สาหรั บ การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างสังกัดหน่วยงาน ประสบการณ์ทางานในระบบ ERP ต่างกัน 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)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกัน ในขณะที่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ ปานกลางกับ คุ ณภาพการใช้ง านระบบการวางแผนทรั พ ยากร
องค์การ (ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บทความที่ 21 เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะองค์ กรภาคอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดย นายภู ชิ ส ส์ ศรี เ จริ ญ , ดร.ชั ย วุ ฒิ จั น มา และดร.อนั น ต์ ธรรมชาลั ย
มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
องค์กร 8 ประการ 2. เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกัน และ
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะองค์กรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ พบว่า ปั จจัย แวดล้อ มขององค์ก ร
โดยรวมสามารถร่ ว มกันอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ก ร 8
ประการโดยรวมได้ร้อยละ 34.7 (Adjusted R2 = .347) โดยมีปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้านหน้าที่
ความรั บผิดชอบ และด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะองค์กร 8 ประการ
โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้านนโยบายและ
กฎระเบียบส่ งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะองค์กร 8 ประการโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่ อพิจารณาค่าน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิ สระที่ มีผลต่อส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะองค์กร 8 ประการโดยรวม พบว่า ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบมี
น้ า หนัก มากสุ ด (Beta = .248) ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ มสุ ขภาวะองค์ก ร 8 ประการ
โดยรวม 2) ปั จจัยแวดล้อมขององค์กรโดยรวมสามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันโดยรวมได้ร้อยละ 42.4 (Adjusted R2 = .424) โดยมีปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้าน
นโยบายและกฎระเบี ย บ และด้า นทัศ นคติ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการอยู่ร่ว มกัน โดยรวมอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้านหน้าที่ความรับผิดชอบส่ งผล
ต่อพฤติ ก รรมการอยู่ร่วมกันโดยรวมอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ3) แนวทางการ
พัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะองค์กรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีประกอบด้ว ย (1) มาตรการ
เชิ งรุ ก (2) มาตรการเชิ งรับ (3) มาตรการเชิ งป้ องกัน และ (4) มาตรการการมีส่วนร่ วมในการการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะทั้ง 4 ส่ วนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทความที่ 22 เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด ตั้ งศู นย์ หนั งสื อ สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยภาค
ตะวั น ออก โดย นางสาวณปภา จิ ร มงคลเลิ ศ และรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิ รุ ณ ราช
มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและภารกิ จของศู นย์ห นัง สื อสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยภาค
ตะวันออก ผลการวิจยั พบว่า ในการพัฒนารู ปแบบการจัดตั้งศูนย์หนังสื อสถาบันอุดมศึกษาเครื อข่าย
ภาค ตะวันออก ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแบ่งเป็ น 4 พันธกิจหลัก คือ 1. กิจกรรมต้นน้ า คือ ต้นฉบับ
หนังสื อตารา ได้แก่ 1) ด้านการแสวงหาอาจารย์หรื อนักวิชาการ ที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์และได้รับ
การยอมรับมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 2) ด้านการเขียนหนังสื อตารา ต้นฉบับ และ3) ด้านการ
สร้ า งคุ ณค่ าให้ก ับ หนังสื อตารา ตรงตามความต้องการของผูอ้ ่ า น 2. กิ จกรรมกลางน้ า คื อ ผลิ ต
หนังสื อตารา ได้แก่ 1) ด้านวิธีการนาข้อมูลต้นฉบับมาจัดพิมพ์ ออกแบบปก เนื้อใน การใช้กระดาษ
ความสวยงาม 2) ด้านกระบวนการจัดพิมพ์ตอ้ งทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ ว เคลือบปก เข้าเล่มเรี ยบร้อย
และ3) ด้า นรู ปเล่ มมี สีสั นสวยงามดึ ง ดู ดความสนใจ น่ าอ่า น ทาให้เกิ ดมู ล ค่าในตัวหนังสื อตารา
3. กิจกรรมปลายน้ า คือ จาหน่ายหนังสื อตารา ได้แก่ 1) ด้านหนังสื อ ตารา มีความถูกต้อง เรี ยบร้อย
ตรงรู ปแบบ 2) ด้านคลังสิ นค้า สถานที่จดั จาหน่ ายสวยงาม ทาเลที่ต้ งั ควรเป็ นมหาวิทยาลัยบูรพา
และ 3) ด้านการบริ การก่ อน-ระหว่าง-หลังการขาย ที่ ดีมี ประสิ ทธิ ภาพ พนัก งานมีจิตใจในการ
ให้บริ การ 4. ประเด็นอื่นๆ การบริ หารจัดการศูนย์หนังสื อสถาบันอุดมศึกษาเครื อข่ายภาคตะวันออก
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างการบริ หารจัดการศูนย์หนังสื อสถาบันอุดมศึกษาเครื อข่ายภาคตะวันออก
ควรเป็ นแบบเครื อข่าย โดยการส่ งตัวแทนจากทุกสถาบันอุดมศึกษาเครื อข่ายภาคตะวันออก เพื่อมา
เป็ นคณะกรรมการบริ หาร (บอร์ ดบริ หาร) เป็ นผูก้ าหนดนโยบายในการบริ หารจัดการทั้งกิ จกรรม
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 2) ด้านการลงทุ นร่ วมกัน โดยส่ วนงานใดมี งบประมาณมากลงทุนมาก
ส่ วนงานใดมีงบประมาณน้อยลงทุนน้อย ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบหุ ้นเช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
และ3) ด้านการแบ่งผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามการลงทุ นในสัดส่ วนที่ เท่ากับงบประมาณการ
ลงทุน แต่ตอ้ งเป็ นองค์การที่ไม่หวังผลกาไรสู งสุ ด
บทความที่ 23 เรื่ อง การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสาย
งานเลขานุการทางการแพทย์ โดย นางสาวปวีณา สปิ ลเลอร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทย์ การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะบุคลากรของสายงานเลขานุ การทางการแพทย์ โดยใช้เทคนิ คการวิจยั
เอกสาร และการวิเคราะห์ เนื้ อหาแนวโน้มคุ ณลักษณะ ตอนที่ 2 การพัฒนาองค์ประกอบเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุ การทางการแพทย์ ผลการวิจยั พบว่า
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสายงานเลขานุการทางการแพทย์มี 8 มาตรฐาน
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25

18 ตัวบ่งชี้ (3AIECoST) ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ 2) สมรรถนะ
ด้านความรับผิดรับชอบ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ 3) สมรรถนะด้านความมีศีลธรรมจรรยา จานวน 2 ตัว
บ่งชี้ 4) สมรรถนะด้านความใส่ ใจ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ 5) สมรรถนะด้านการคิ ดวิเคราะห์ และคิ ด
สร้างสรรค์ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ 6) สมรรถนะด้านการทางานเป็ นทีม จานวน 2 ตัวบ่งชี้ 7) สมรรถนะ
ด้านการประสานงาน จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และ 8) สมรรถนะด้านการมุ่งมัน่ พัฒนาตนเอง จานวน 2
ตัวบ่งชี้
บทความที่ 24 เรื่ อง นวั ต กรรมการจั ด การ โดย ดร.นั ย นา รั ต นสุ วรรณชาติ ,
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รั ก ษ์ ชู ชี พ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิ รภั สสรศ์ วงศ์ ท องดี
บทความทางวิชาการนี้ ได้กล่ าวถึ งนวัตกรรมมีความหมายหลายอย่าง ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้ (Quinn,
1992) นวัตกรรมคือการสร้างหรื อการประดิษฐ์ โดยใช้ทรัพยากร คือ คน เวลา เงิน ในการประดิษฐ์
สิ นค้าใหม่ บริ การใหม่ แนวความคิดใหม่, นวัตกรรมคือสิ่ งที่หล่อหลอมและการเรี ยนรู ้ ให้ความ
สนใจไปยังการดึ งเอาแนวคิ ดตัวสิ นค้าและบริ การมาพัฒนาใหม่, นวัตกรรมคือการเปลี่ ยนแปลง
บางสิ่ ง บางอย่า งมี การเปลี่ ยนแปลงเล็ก น้อย ในขณะที่ บ างสิ่ งบางอย่า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ถอนรากถอนโคน, นวัตกรรมคื อกระบวนการ เป็ นกระบวนการของกิ จกรรมที่ นาไปสู่ การผลิ ต
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของแต่ละกิ จกรรม, นวัตกรรมคือบริ บท (ระดับภูมิภาค ประเทศ) เป็ นระดับของ
กระบวนการนอกเหนื อ จากระดับ ของบุ ค คล ระดับขององค์ก ารแล้ว ยังเป็ นเรื่ องของ สถาบัน
เครื อข่ายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
บทความที่ 25 เรื่ อ ง กฎหมาย Extreme Pornography: การควบคุ ม สื่ อ โป๊ รุ น แรงใน
ประเทศอังกฤษ โดย อาจารย์ จ อมพล พิทักษ์ สันตโยธิ น โศกนาฏกรรมการเสี ย ชี วิตของ Jane
Longhurst จากการถู กคู่นอนรัดคอขณะมีเพศสัมพันธ์ นามาซึ่ งการรณรงค์ของภาคประชาชนเพื่อ
ต่อต้านสื่ อโป๊ ที่นาเสนอภาพความรุ นแรงในกิ จกรรมทางเพศในประเทศอังกฤษ และในที่สุดการ
รณรงค์น้ ี ก็ ไ ด้รับ ผลส าเร็ จจนนาไปสู่ ก ารที่ รัฐสภาของสหราชอาณาจัก รพิ จารณาและการผ่า น
Section 63 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008 (หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน ในนาม “กฎหมาย
extreme pornography”) โดยสาระสาคัญของกฎหมายนี้ วางหลักเกณฑ์ห้ามการครอบครองสื่ อโป๊ ที่
น าเสนอพฤติ ก รรมความรุ น แรงในบริ บ ทเพื่ อ กระตุ ้น อารมณ์ ท างเพศ (extreme pornography)
กฎหมายมีความเข้มงวดมาก แม้การมีไว้ซ่ ึ ง extreme pornography เพื่อการรับชมส่ วนตัวก็ถือเป็ น
ความผิดอาญา สหราชอาณาจัก ร ถื อเป็ นประเทศแรกในยุโรปและในโลกตะวันตกที่มีก ารออก
กฎหมายห้ามการครอบครองสื่ อโป๊ ผูใ้ หญ่ (adult pornography) ประเด็นสาคัญที่ บทความนี้ มุ่งจะ
เสนอคือ การออกกฎหมาย extreme pornography ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงหลักการในการควบคุม
สื่ อโป๊ จากแนวคิดเรื่ องศีลธรรมไปเป็ นแนวคิดเรื่ องการป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่ างกายและชี วิต
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ของผูแ้ สดง บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ที่จะชี้ ให้เห็ นถึ งที่ มา และอธิ บายตัวบทกฎหมายที่มีความ
สลับซับซ้อน รวมไปถึงวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์เพื่อชี้ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่ งเป็ นที่โต้แย้งกันของ
กฎหมายนี้
บทความที่ 26 เรื่ อง กฎหมายต้ นแบบว่ าด้ วยการระงับข้ อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดย นางสาวชญานิศ ภาชีรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.สุ นีย์ มัลลิกะมาลย์ มีวตั ถุประสงค์
ในการจัดทากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้
วิธีวิทยาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การมี ส่วนร่ วม
ออกแบบ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การวิจยั พบว่า ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สามารถใช้วธิ ี การระงับข้อพิพาทที่จะทาให้คดีอาญาลดลงไปได้ซ่ ึ งจะส่ งผลดีทาให้ปริ มาณคดีข้ ึนสู่
ศาลลดลง ลดปั ญหาความขัดแย้ง เกิ ดความสมานฉันท์ข้ ึ นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิ น และ
เสริ มสร้างสังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข โดยที่รูปแบบการระงับข้อพิพาทสามารถทาได้ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและต้องมีกฎหมายรองรับตามกฎหมายต้นแบบที่จดั ทาขึ้นโดยมี
โครงสร้างกฎหมายประกอบด้วย การไกล่เกลี่ย การชะลอฟ้อง การสัง่ ไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะ การเจรจาต่อรอง นาไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท พ.ศ.
2562 การวิจ ัย เสนอแนะให้ มี ก ารน าเอาผลการวิ จ ัย ไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
พระราชบัญญัติไ กล่ เ กลี่ ย ข้อพิ พ าท พ.ศ. 2562 ด้วยการนากฎหมายต้นแบบจากการวิ จยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะเรื่ องที่วจิ ยั ต่อไปคือ “กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางแพ่ง”
บทความที่ 27 เรื่ อง กฎหมายว่ าด้ วยการใช้ อานาจหน้ าที่ของสภาอุดมศึกษาของรั ฐตาม
หลั ก นิ ติ ธ รรมและหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดย นายณรงค์ พลมาตร์ และศาสตราจารย์ ดร.สุ นี ย์
มัลลิกะมาลย์ การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อานาจหน้าที่ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิธีวิทยาการวิจยั เป็ น
วิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบด้ว ย การวิ จ ัย เอกสาร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มออกแบบ
ร่ ว มออกแบบ และการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้อค้น พบของการวิจ ัย คื อ การใช้อานาจหน้าที่ ข อง
สภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจะต้อ งมี ห ลัก นิ ติ ธ รรมและธรรมาภิ บ าล โดยมี ก ฎหมายต้น แบบเพื่ อ
การปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่มีโครงสร้ างกฎหมายประกอบด้วย
การได้มาซึ่ งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อานาจและหน้าที่ หลักนิ ติธรรมและธรรมาภิบาล
การตรวจสอบการใช้ อ านาจและหน้ า ที่ ข องสภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษ า และความรั บ ผิ ด ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ข้อเสนอแนะของการวิจยั คือ การนากฎหมายต้นแบบของการวิจยั เพื่อการ
ปรับปรุ งแก้ไขเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้อานาจหน้าที่ใ นการควบคุ มการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึ กษาให้มี
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มาตรฐานการศึ กษา ข้อเสนอแนะเรื่ องที่ วิจยั ต่อ คื อ กฎหมายว่าด้วยการใช้อานาจหน้าที่ ของฝ่ าย
บริ หารสถาบันอุดมศึกษาตามหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
บทความที่ 28 เรื่ อง กรอบกฎหมายเพื่อการคุ้ มครองสิ ทธิของผู้บริ โภคกลุ่ม CLMVT
โดย นางสาวอานิตยา มาบัว และศาสตราจารย์ ดร.สุ นีย์ มัลลิกะมาลย์ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทา
กรอบกฎหมายเพื่อการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม CLMVT เพื่อเป็ นประเด็นการเจรจาตกลงระหว่าง
กลุ่ม CLMVT ในการจัดทาเป็ นกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคกลางกลุ่ม CLMVT โดยมีวิธีวิทยาการ
วิจยั เชิ งคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการใช้สื่อ E-mail และการ
รับฟั งความคิดเห็ น ข้อค้นพบของการวิจยั คื อ การจะคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม CLMVT ให้มีความ
เสมอภาคเท่ าเที ย มกันจะต้องมี ก ฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคกลาง ซึ่ งการวิจยั ได้จดั ท าเป็ นกรอบ
กฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค ในลัก ษณะเป็ น soft law ที่ ไ ม่ มี ส ภาพบัง คับ ตามกฎหมายระหว่า ง
ประเทศเพื่อกาหนดเป็ นประเด็นนาไปสู่ การเจรจาระหว่างกลุ่ม CLMVT เพื่อการจัดทาเป็ นกฎหมาย
กลางโดยมีสาระสาคัญของกรอบกฎหมายประกอบด้วย สิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคจากการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การในด้านต่าง ๆ คือ ความปลอดภัย การเลื อกสิ นค้าและบริ การ การรับทราบข้อมู ลข่าวสาร
การเรี ยกร้อง ร้องเรี ยน ฟ้ องร้อง เรี ยกค่าเสี ยหาย การเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาท การร้ องขอใน
การรับฟั งและระงับข้อพิพาท และการได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากกองทุนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
การวิจยั เสนอแนะให้นากรอบกฎหมายว่า ด้วยการคุ ้มครองสิ ท ธิ ของผูบ้ ริ โภคในกลุ่ ม CLMVT
ไปใช้เป็ นกรอบเจรจาในการจัดทากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกลาง ข้อเสนอแนะหัวข้อวิจยั ต่อไป
คือ “การจัดทากฎหมายกลางว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกลุ่ม CLMVT”
บทความที่ 29 เรื่ อง ข้ อบัญญัติท้องถิ่นต้ นแบบเพื่อการจัดการลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา โดย
รองศาสตรารย์ กรกฎ ทองขะโชค และดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเ คราะห์ ส ภาพการณ์ แห่ ง ปั ญ หาและผลกระทบของลุ่ ม น้ า ทะเลสาบสงขลา การจัด การพื้ น ที่
ลุ่มน้ าตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย และรู ปแบบโครงสร้ างการบริ หารจัดการลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา เพื่อจัดท าข้อบัญญัติท ้องถิ่ นต้นแบบว่า ด้วยการจัดการลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลา
โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจยั เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่มเจาะจง การมีส่วนร่ วมออกแบบและการรับฟั งความคิดเห็น ข้อค้นพบของการวิจยั คือ สาเหตุ
ของปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มี 3 ด้าน คือ ด้านองค์กรดาเนิ นงาน
มีหลายหน่ วยงานดาเนิ นการโดยไม่มีการประสานความร่ วมมือกัน และไม่มีองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นร่ วมดาเนิ นการด้วย ด้านการจัดการที่ขาดประสิ ทธิ ภาพทาให้เป็ นปั ญหาความไม่เหมาะสม
ในการใช้ ที่ ดิ น ในลุ่ ม น้ า การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า การควบคุ ม มลพิ ษ
ด้านสภาพบังคับตามกฎหมายที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย และค่าชดเชยความ
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เสี ยหาย และการวิจยั เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตามแนวทาง
ของข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นต้นแบบเพื่อการจัดการลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลา จากข้อค้นพบของการวิจยั
เพื่อนาไปใช้ และข้อเสนอแนะประเด็ นวิจยั ต่อไป คื อ การศึ กษาวิจยั ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นต้นแบบ
เพื่อกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่ความมัน่ คงด้านอาหารในลุ่มน้ า
บทความที่ 30 เรื่ อง แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์ ในกระบวนพิจารณาคดีแพ่ งและพาณิชย์
โดย อาจารย์ คณิน วงศ์ ใหญ่ บทความวิชาการนี้ ผูเ้ ขียนเสนอแนวคิดในพัฒนากฎหมายที่พิจารณา
จากประสิ ทธิ ภาพของกฎหมาย โดยการศึกษาหลักกฎหมายเฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่เป็ นกระบวนการอันนาตัวบทกฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้จริ งตามเจตนารมณ์และถ้อยคาที่ได้
บัญญัติไว้ในสิ ทธิ ทางแพ่ง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีแนวคิดในทางการอานวยความยุติธรรม เพื่อให้
เกิ ดความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกัน ไม่ เอนเอี ย งต่ อฝ่ ายใด อย่า งไรก็ ต ามเพื่ อพิ จารณาถึ ง ความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนในปั จจุบนั นั้น กฎหมายไม่ได้เป็ นเรื่ องความยุติธรรมเท่านั้นอีกแล้ว
ซึ่ งความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง คือเรื่ อง ปากท้อง การมีรายได้ รายจ่าย
ที่เหมาะสม โอกาสและการสู ญเสี ยโอกาส อันคือเรื่ องเศรษฐกิ จที่ความรู ้ทางกฎหมายไม่สามารถ
กาหนดได้ท้ งั หมด เมื่อพิจารณาความหมายของเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งหมายถึง วิชาการใช้หรื อการจัดการ
กับ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากัด เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด
โดยหลักเศรษฐศาสตร์ มีภารกิ จมองไปในด้านการให้คุณค่ากับมิติดา้ น“ประสิ ทธิ ภาพ” เป็ นสาคัญ
เพราะหากกฎหมายไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในเชิ ง มหภาคด้ว ย เช่ น
การว่างงาน, ปั ญหาระดับราคาสิ นค้า , เงินเฟ้ อ, เงิ นฝื ด ซึ่ งรวมถึงยังจะเกิ ดปั ญหาที่เกิ ดทางอ้อมอีก
ด้วย เช่น ปั ญหาอาชญากรรมในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ ผูเ้ ขียนจึงได้ศึกษาและเสนอหลักกฎหมาย
ประยุก ต์ก ับ หลัก เศรษฐศาสตร์ อันสามารถจะช่ ว ยเหลื อสนับกฎหมายให้มี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ซึ่ งเรี ย กว่า นิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ หรื อ เศรษฐศาสตร์ วิ เ คราะห์ ว่า ด้ว ยกฎหมาย เป็ นศาสตร์ ว่า ด้ว ย
การศึกษาประเด็นสาคัญทางกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย การตีความกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย
การประเมิ นคุ ณค่า โดยมี ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้กฎหมายมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความสอดคล้องกับ
หลักนิ ติเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 1. ผูเ้ ขียนเสนอให้เมื่อการพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายหรื อการแก้ไข
กฎหมาย ต้องให้มี นักเศรษฐศาสตร์ หรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางนิ ติเศรษฐศาสตร์ เป็ นผูร้ ่ วมให้ความเห็น
และพิจารณากฎหมายด้วย 2. ผูเ้ ขียนเสนอให้มีการนาเสนอความรู ้ นิติเศรษฐศาสตร์ มาส่ งเสริ ม
โดยนามาจัดการเรี ยนการสอน การอบรม และอภิปรายให้กบั นักศึกษากฎหมายนักกฎหมาย รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาความแพ่ง ไม่ว่าจะเป็ น ศาล อัยการคดี แพ่ง ทนายความ
เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็ นต้น 3. ผูเ้ ขียนเสนอให้มีการนาหลักนิ ติเศรษฐศาสตร์ มาพิจารณาและใช้
กฎหมายวิธีการพิจารณาคดีแพ่งมีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการการวัดและประเมินกระบวนการ
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ตามหลัก นิ ติเศรษฐศาสตร์ และการใช้เครื่ องมื อต่ า งๆ เช่ น เทคโนโลยี, Big Data เพื่อให้การใช้
กฎหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น4. ผูเ้ ขียนเสนอให้มีการนาหลักนิ ติเศรษฐศาสตร์ มาเป็ นแนวคิดใน
การบัญญัติกฎหมาย และแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และกฎหมายวิธีการพิจารณาคดี
แพ่ง ให้เป็ นกฎหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพในทางเศรษฐกิ จ เช่ น การบัญญัติกฎหมายที่กาหนดหน้าที่
เพื่อป้ องเหตุ พิพาทเพื่อมิ ให้เกิ ดความเสี ยหายที่ มากกว่าภายหลังการพิพ าท หรื อ ปรั บปรุ งแก้ไ ข
กฎหมายในเรื่ องโทษหรื อผลร้ายต่อผูฝ้ ่ าฝื นให้เหมาะสมที่จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการบังคับ
ใช้ก ฎหมาย ดัง นั้น กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ไม่เอนเอี ยงเท่านั้น แต่ตอ้ งคานึ งถึ งการเยียวยาการแก้ปัญหาทางแพ่งและพาณิ ชย์ที่เกิ ดกับคู่ความ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่าใช่จ่ายของรัฐ รวมถึงปั ญหาเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย อันที่จะทาให้กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและพาณิ ชย์ประสิ ทธิ ภาพ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้
ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลตัวแปรคัน่ กลางของ
การรับรู ้ ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานในฐานะที่เป็ นปั จจัยถ่ายทอดอิทธิ พลของความฉลาด
ทางอารมณ์ สู่ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด โดยผูว้ ิจยั นี้ เป็ นการวิจยั
เชิ งปริ มาณด้วยวิธีการวิจยั เชิ งสารวจกับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั
เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวน 139 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0
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ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิ ท ธิ ผลของที ม บริ ษ ัท เอสพี มาร์ เก็ตติ้ ง ซัพ พลาย จากัด มี ค่ าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ส่ วนผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม พบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้ ภาวะ
ผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ 0.777, 0.365 และ 0.372 ตามลาดับ
(2) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ
0.439 และ 0.274 ตามลาดับ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่า
เท่ากับ 0.209 และ (4) การรั บรู ้ ภาวะผูน้ าและความพึ งพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลเช่นกัน

คาสาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, การรับรู ้ภาวะผูน้ า, ความพึงพอใจในงาน, ประสิ ทธิผลของทีม
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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บทนา
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สภาพการณ์ แข่งขันของธุ รกิจเกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการท างานให้บ รรลุ ซ่ ึ งเป้ าหมายถื อเป็ นสมรรถนะหลัก ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ โดยหลายองค์การต่างมุ่งเน้นสร้างให้ทรัพยากรมนุ ษย์
เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ผลที่มุ่งเน้นองค์ประกอบของการบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมายร่ วมกันผ่าน
กระบวนการประสานกิ จกรรมของสมาชิ กในที ม โครงสร้ างของหน่ วยงาน นโยบายการบริ หาร
กิจกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผลการทางาน เพื่อให้องค์การสร้างผลงานที่ดีมีผลผลิต
ที่ มี คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (Mahembe &
Engelbrecht, 2014, p. 2; ธัญนันท์ บุญอยู่ และคณะ, 2559, หน้า 80)
การทางานของทีมที่มีประสิ ทธิ ผลเชิ งประจักษ์น้ นั ต้องอาศัยปั จจัยที่สาคัญหลายประการ
ในการนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ อาทิ ปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็ นคุณลักษณะหนึ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับความคิด อารมณ์ และพฤติ กรรมของปั จจัยการรับรู ้ ภาวะผูน้ าที่ เป็ นหัวใจหลักในการ
พัฒนาความรู ้ที่ฝังอยู่ภายในให้เกิ ดเป็ นวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (Dizgah &
Keshavarz, 2015, p. 993) โดยปั จจัยการรับรู ้ ภาวะผูน้ าภายในองค์ก ารจะเป็ นปั จจัยส าคัญ ในการ
สร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและสร้างให้พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การในการใช้ ท รั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดที่ จ ะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่ ออกมาได้เกิ นจากสิ่ งที่ ตอ้ งเสี ยไป (Saeed, 2016, p. 16; Benrazavi & Silong, 2013,
p. 126) โดยปั จจัย ความพึ งพอใจในงานจะเป็ นพฤติ ก รรมที่ ท าให้ เกิ ดบทบาทการประยุก ต์ใช้ที่
สามารถส่ งเสริ ม การบริ ห ารจัดการ กระบวนการปฏิ บ ตั ิ งาน และการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบได้อย่างต่อเนื่ อง และเป็ นปั จจัยที่เชื่ อมโยง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ท าให้ ค วามฉลาดทางอารมณ์ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม มากขึ้ น (Vratskikh et al.,
2016, p. 71)
บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จขนาดกลางที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ ย วกับ การแปรรู ป อาหารจากสั ต ว์น้ า มี วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ที่ มุ่ ง มั่น จะเป็ นผู ้น าทางด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารที่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมุ่ งเน้นการพัฒ นาและเพิ่ม ศักยภาพของทรัพ ยากรมนุ ษย์ภายในองค์การให้เกิ ดการ
หล่ อหลอมทางวัฒ นธรรม การมี ส่ วนร่ วมในการท างานเป็ นที ม ให้กลายเป็ นสมรรถนะหลัก แก่
องค์ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลของที ม ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการขับ เคลื่ อ นการ
เปลี่ ยนแปลงของวิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การให้สอดคล้องกับบทบาทการทางานที่ มีความ
สมดุลภายในทีม (Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) มีความเป็ นเอกลักษณ์ ความเหนี่ยวแน่น และ
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กลไกการสื่ อสารที่ ผ่านกระบวนการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างสมาชิ ก ในที ม ให้บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่
องค์การกาหนดไว้ (WU & Chen, 2014, p. 41)
จากประเด็นดังกล่ าวข้างต้น จึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาอิทธิ พ ลของการรับรู ้ภาวะ
ผูน้ าและความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์สู่ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยในแต่ละ
ด้านว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะก่อให้เกิดปั จจัยที่นาไปสู่ การ
ทางานเป็ นที มที่ มีป ระสิ ท ธิ ผลที่ ป ลู กฝั งให้เกิ ดค่านิ ยมในการท างานที่ เป็ นประโยชน์ ต่อองค์การ
โดยตรงสื บไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลตัวแปรคัน่ กลางของการรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานใน
ฐานะที่ เป็ นปั จจัยถ่ ายทอดอิทธิ พลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ประสิ ทธิ ผลของที มบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวนทั้งสิ้ น 211 คน (บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด, 2560)
และกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนักงานของบริ ษทั เอสพี มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด
จานวน 139 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของ (1973) ภายใต้ความเชื่ อมัน่ 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ 5 และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม Yamane ตัว อย่า ง 2 แบบ คื อ (1) ใช้ก าร
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และ (2) ใช้วธิ ี จดั สรรจานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนกับจานวนประชากร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนในการทางานร่ วมกันในบริ ษทั ที่จะ
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการเสริ มสร้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการรับรู ้
ภาวะผู น้ าและความพึ ง พอใจในงานที่ จะเป็ นปั จจัย ที่ น าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของที ม บริ ษ ัท เอสพี
มาร์ เก็ตติง้ ซัพพลาย จากัด
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C H A P T E R 12
ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุ ป
ไว้ดงั นี้
1. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence--EM) เป็ นพฤติ ก รรมส่ วนบุ ค คลที่
เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมการเอาใจใส่ ในตนเอง ความมัน่ ใจ
และความตระหนักในการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุ คคลในการสร้ างความเข้าใจในสัมพันธภาพอันดี ต่อ
สังคมและบุ คคลที่ เป็ นหัวใจหลัก ของการเป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงวิสัยทัศน์ภายในองค์การ
(Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) โดยผูน้ าที่สามารถเปลี่ ยนแปลงวิสัยทัศน์ได้เหมาะสมย่อมที่
จะส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ผลของทีมทั้งในระดับกลุ่มและระดับองค์การ ซึ่ งบุ คคลที่มีความสามารถใน
การจัดการและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม เพื่อคุ ณภาพชี วิตที่ดีและดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข ความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปั ญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ก็จะทาให้เกิดการ
ทางานเป็ นทีมเพิ่มขึ้น
2. การรั บรู้ ภาวะผู้นา (leadership perception--LE) เป็ นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ
บุ ค คลที่ มี ส่ ว นส าคัญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นให้ เกิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้เกิ ดเป้ าหมายร่ วมกัน และสร้ างพฤติ ก รรมให้ พ นัก งานเกิ ดแรงจู งใจในการ
ท างาน โดยผู น้ าเป็ นผู ้ส ร้ า งสภาพแวดล้อ มในการท างานและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า ง
เพื่ อนร่ วมงานก็จะท าให้พ นักงานเกิ ดความพึงพอใจในการท างานและสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลให้ แ ก่ อ งค์ ก าร (Beliias & Koustelios, 2014, p. 24) โดย Abuzid & Abbas (2017,
p. 935) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ดของผูน้ าที่ มี ผ ลต่ อการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการท างานของ
พนัก งาน เมื่ อ พนัก งานเกิ ดความพึ ง พอใจในงานที่ เป็ นทั้ง สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก
องค์การก็จะทาให้เกิดความชอบในวัฒนธรรมการทางานที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ในงาน และเมื่อ
พนักงานเกิดการรับรู ้ภาวะผูน้ าที่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ก็จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานที่
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็ นประโยชน์ที่เหนื อกว่าและแตกต่างกันภายใน
ทีมได้เช่นกัน (Mahembe & Engelbrecht, 2014, p. 3)
3. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction--JS) เป็ นสภาวะทางอารมณ์หรื อเจตคติภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลทั้งเชิงบวกหรื อเชิ งลบที่เกิดจากความความหวังและตอบสนองต่อคุณลักษณะ
ของการทางานที่ก่อให้เกิดความสุ ขจาการทางานร่ วมกันให้ประสบความสาเร็ จอย่างแท้จริ ง (Belias
& Koustelios, 2014, p. 35) โดยความคาดหวังที่ เกิ ดจากอัตนัยทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปของ
แต่ ล ะบุ ค คล อาจเกิ ด จากปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน
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คุณลักษณะงาน การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงาน และค่าตอบแทนหรื อเงินเดือน เป็ นต้น (Malik
& Usman, 2011, p. 429) ที่จะทาให้เกิดผลของความพึงพอใจในงานที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็ น
ทั้งผลผลิตและผลประโยชน์ขององค์การ การจัดการที่สามารถตอบสนองต่อความสาเร็ จในการเพิ่ม
คุ ณ ค่ า ของงานให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายขององค์ก ารได้ โดย Arvey et al. (1989, p. 187) กล่ า วว่ า
การสร้ างทัศ นคติ ใ ห้ พ นัก งานเกิ ด อารมณ์ ที่ ดี ใ นเชิ งบวกได้น้ ัน จะท าให้ พ นัก งานเกิ ด ปฏิ กิ ริย า
ตอบสนองต่องานทั้งด้านเจตคติที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงานที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่
ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลเพิ่ม มากขึ้ น ซึ่ งความพึ งพอใจในงานของบุ คคลจะเป็ นพฤติ กรรมที่ ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากปั จจัย ภายในของบุ ค คลมากว่าเป็ นผลที่ ม าจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ ท าให้ เกิ ด
บทบาทการ บูรณาการที่สามารถส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ กระบวนการปฏิบตั ิงาน และการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ารทั้ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Vratskikh et al., 2016, p. 71)
4. ประสิ ทธิผลของทีม (team effectiveness --TE) เป็ นการจัดที มที่ ก่อให้เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่
นาไปสู่ การบรรลุ ถึงความสาเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่ มบุ คคลที่ ปฎิ สัมพันธ์ร่วมกัน (Mahembe &
Engelbrecht, 2014, p. 2) และตระหนักถึ งบทบาทที่ตอ้ งการรับผิดชอบและพึ่งพาซึ่ งกันและกันให้
เกิ ดเป็ นข้อเท็ จจริ งที่ พ ฒ
ั นาการบริ ห ารจัดการตามข้อเท็ จจริ งต่ อระบบสั งคมอย่างเป็ นรู ป ธรรม
เพื่อบรรลุความต้องการในเชิ งการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นความพึงพอใจแก่สมาชิกและสามารถธารง
ความเป็ นทีมให้คงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเข้าใจทั้งในแง่ความหมายเชิ งมโนมติ และองค์ประกอบที่สาคัญ
ของความมีประสิ ทธิ ผลไปสู่ การกาหนดรู ปแบบและองค์ประกอบทีม รวมถึงเน้นกระบวนการของ
ทีมที่ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ได้อย่างเหมาะสม (Bal & Firat, 2017, p. 307)
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ อิ ทธิ พ ลของการรับรู ้ ภาวะผูน้ าและ
ความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ สู่
ประสิ ท ธิ ผลของที ม บริ ษ ทั เอสพี ม าร์ เก็ตติ้ง ซัพ พลาย จากัด ผูว้ ิจยั ได้นามาสังเคราะห์ ส ร้ างเป็ น
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
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C H A P T E R 12
การรับรู ้ภาวะผูน้ า
(LE)
ความพึงพอใจ
ในงาน (JS)
ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EM)

ประสิ ทธิผล
ของทีม (TE)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
สมมติฐานที่ 2 (H2) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 4 (H4) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 5 (H5) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 6 (H6) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติ ฐานที่ 7 (H7) การรั บ รู ้ ภ าวะผู น้ าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่า งความฉลาดทาง
อารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีม

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) ที่ใช้แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีวิธีดาเนิ นการวิจยั แบ่งตามขอบเขต
และรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวน
ทั้งสิ้ น 211 คน (บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติง้ ซัพพลาย จากัด, 2560)
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2. กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ พนัก งานบริ ษ ทั เอสพี ม าร์ เก็ ตติ้ ง ซัพ พลาย จากัด
จานวน 139 คน ซึ่ งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1973) ภายใต้ค วามเชื่ อมัน่
95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5 และใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) ใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และ (2) ใช้วธิ ี จดั สรรจานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนกับจานวนประชากร
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ่ งส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 2-5 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของความฉลาดทาง
อารมณ์ การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า ความพึ งพอใจในงาน และประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยลัก ษณะของ
ข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากพนักงานของบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย กาจัด จานวน 139 ฉบับ มีอตั ราการตอบกลับร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิจยั ได้น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยใช้สถิติวเิ คราะห์ที่ประกอบด้วย
5.1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยการหาค่าร้อยละ
5.2 ข้อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาระดับ ของความฉลาดทางอารมณ์ การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า
ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีมด้วยค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 การวิเคราะห์ เพื่ อหาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ และหาระดับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุ คคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
(ร้อยละ 58.27) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 43.17) ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
(ร้อยละ 58.99) มี ประสบการณ์ การทางานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.08) และส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ ง
งานอยูใ่ นฝ่ ายผลิต (ร้อยละ 74.82)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับของความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจใน
งานและประสิ ท ธิ พ ลของที ม พบว่า ระดับของปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ ( =3.86, SD=0.52)
มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปั จ จัย ประสิ ทธิ ผ ลของที ม ( =3.85, SD=0.52)
ความพึงพอใจในงาน ( =3.85, SD=0.44) และสุ ดท้ายปัจจัยการรับรู ้ภาวะผูน้ า ( =3.82, SD=0.49)
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3. ผลการวิเคราะห์ เพื่ อหาความสั มพัน ธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ และหาระดับ ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างที่ปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรซึ่ งผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้ างสามารถอธิ บายได้ 3 ประการ คือ (1)
ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อประสิ ทธิ ผลของทีม (TE) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) การรับรู ้ภาวะ
ผูน้ า (LE) ความพึ งพอใจในงาน (JS) มี อิท ธิ ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของที ม (TE) มี ค่ าเท่ ากับ 0.372 ,
0.274 และ 0.209 ตามล าดับ ส่ ว นความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า (LE)
มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลของทีมมีค่าเท่ากับ 0.076 และ 0.091 ตามลาดับ (2) ปั จจัยที่มีผล
โดยรวมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรับรู ้ภาวะผูน้ า
(LE) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากับ 0.365 , 0.439 ตามลาดับ ส่ วนความฉลาด
ทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากับ 0.341 และ (3) ปั จจัย
ที่มีผลโดยรวมต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า (LE) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิ ผลต่อการรับรู ้
ภาวะผูน้ ามีค่าเท่ากับ 0.777 โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลการรับรู ้ ภาวะผูน้ า
และความพึงพอใจในงานที่อยูใ่ นฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิ ทธิผลของทีมได้ดงั ตารางที่ 1

คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 307

วุฒิพงษ์ วงค์ ตาทา / ธัญนันท์ บุญอยู่

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลการรับรู ้ภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในงานที่อยูใ่ นฐานะ
ตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิ ทธิ ผลของทีม
ตัวแปร
(LV)
ประสิ ทธิผลของทีม (TE)

ความผันแปร
(R2)
0.608

ความพึงพอใจในงาน (JS)

0.575

การรับรู ้ภาวะผูน้ า (LE)

0.604

อิทธิพล
(effect)
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

EM

LE

0.372*** 0.391***
0.274***
0.729***
0.076
0.091
0.448
0.365
0.365***
0.439***
0.341
0.000
0.696
0.439
0.777***
0.000
0.000
0.000
0.777
0.000

JS
0.209***
0.000
0.209
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ :DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable,
4. ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างของปั จจัยอิทธิ พ ลการรับรู ้ภาวะผูน้ าและ
ความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ สู่
ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยจะเป็ นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แบบเฉพาะ
ความฉลาดทางอารมณ์ การรับ รู ้ ภาวะผูน้ า ความพึ งพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของที ม พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมีความแตกต่างกันดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจยั
(hypothesis)
H1 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
H2 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงาน
H3 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของ
ทีม
H4 การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
H5 การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของทีม
H6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของทีม

สัมประสิทธิ์
เส้ นทาง
(Coef.)
0.777***
***5.365

ค่ า t-test

ผลลัพธ์

27.655
4.223

สนับสนุน
สนับสนุน

***5.372

4.555

สนับสนุน

0.439***
0.274***
0.209**

5.471
2.743
2.054

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรื อ ค่า t ≥ 1.65)
(** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรื อ ค่า t≥1.69)
(*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรื อ ค่า t ≥ 2.58)
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
ความพึ ง พอใจในงาน และประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยค่ า t-test เท่ า กับ 27.655, 4.223 และ 4.055
ตามลาดับ (2) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของทีม โดยค่า
t-test เท่ากับ 5.471, และ 2.743 ตามลาดับ และ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
ของทีม โดยค่า t-test เท่ากับ 2.054 ตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของตัวแปรคัน่ กลาง (mediation variables) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่
เข้ามาเปลี่ ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตวั แปรคัน่ กลางจะอธิ บาย
อิทธิ พลทางอ้อมระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลที่ได้จะปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม (mediation effect)
สมมติฐานการวิจยั
(hypothesis)
H7 การรับรู ้ภาวะผูน้ าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิผลของทีม
H8 ความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิผลของทีม

Effect

Boot
SE

Boot
LLCI

Boot
ULCI

0.425

0.093

0.265

0.628

5.185

5.559

5.567

5.299

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานที่ เป็ นปั จจัยเชื่ อมโยงอิ ท ธิ พ ลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ ป ระสิ ท ธิ ผลของที ม โดยมี ค่ า
ผลคู ณของสัมประสิ ทธิ์ ขอบเขตล่ าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot LLCI) ที่ช่วงของความ
เชื่ อมัน่ ไม่ คลุ ม 0 แสดงว่า อิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ภาวะผูน้ าและความพึ งพอใจในงานเป็ นปั จจัยที่
เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของ
ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.265 และ 0.067 ตามลาดับ และขอบเขตบนเท่ากับ 0.628 และ 0.299 ตามลาดับ

อภิปรายผล
การวิจยั ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจยั และตีความข้อมูลต่างๆ ได้เป็ น 3 ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พล
ต่อการรั บ รู ้ ภาวะผูน้ า ความพึ งพอใจในงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Dizgah & Keshavarz
(2515) ที่ พ บว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เกิ ด จากการผสมผสานระหว่า งความคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมการเอาใจใส่ ในตนเอง ความมัน่ ใจและความตระหนักในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลใน
การสร้างความเข้าใจในสัมพันธภาพอันดีทางสังคมและบุคคลที่เป็ นหัวใจหลักของการเป็ นผูน้ าใน
การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ภายในองค์การ โดยผูน้ าที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ได้เหมาะสม
ย่อมที่จะส่ งผลดีต่อองค์การเช่นกัน
2. ปั จ จัย การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า จากผลการวิ จ ัย พบว่ า การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Beliias & Koustelios
(2014) ที่พบว่า การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งการรับรู ้ภาวะผูน้ าถือ
เป็ นส่ ว นส าคัญ หนึ่ ง ในการขับ เคลื่ อ นปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งผู บ้ ัง คับ บัญ ชาและพนัก งานให้ เกิ ด
เป้ า หมายร่ ว มกัน และสร้ า งพฤติ ก รรมให้ พ นั ก งานเกิ ด แรงจู ง ในในการท างาน ถ้ า ผู ้น าสร้ า ง
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สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ดี และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างเพื่ อ นร่ ว มงานก็ จ ะท าให้
พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในการทางานและสามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลให้แก่ทีมของ
องค์การ (Abuzid & Abbas, 2017)
3. ปั จจัย ความพึ ง พอใจในงาน จากผลการวิจยั พบว่า ความพึ งพอใจงานมี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Saeed (2016) ที่ พ บว่า การที่ พ นัก งานมี ความ
พึงพอใจในการทางานที่ สูงขึ้ นก็จะทาให้พนักงานมุ่งมัน่ ที่ จะท างานให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผลของการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและทาให้เกิ ดผลตอบแทนออกมาได้เกิ นจากสิ่ งที่
ต้องเสี ยไป (Benrazavi & Silong, 2513)

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ หารจะต้อง
สร้ างให้เกิ ดในทุ กๆ ด้าน ดังนั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผูบ้ ริ หารต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมในเรื่ องเชาวน์
อารมณ์ ก ับ การท างานกิ จกรรมกลุ่ ม สั ม พันธ์ ต่างๆ เช่ น กี ฬ าสี หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ ส ร้ างให้ เกิ ด
ภาวการณ์ควบคุมอารมณ์อนั จะก่อประโยชน์ท้ งั ในชีวิตการทางานและชีวติ ประจาวัน
1.2 จากผลการศึ ก ษาพบว่า การรั บ รู ้ ภาวะผูน้ าเป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ หารที่ จะต้องส่ งเสริ มให้พ นักงานเกิ ดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
และการควบคุมดูแลติดตาม ที่ ช้ ี แนะให้กาลังใจ และประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ดู แล
พัฒนาปรับปรุ งการทางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารทุกคนจาเป็ นต้องสร้างคุ ณลักษณะ
ภาวะผูน้ าที่สามารถนาศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาออกมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานให้ได้มากที่สุด
และเป็ นผูผ้ ลักดันให้งานทุกอย่างขององค์การสามารถดาเนิ นการไปได้อย่างราบรื่ น ซึ่ งจะส่ งผลให้
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิและมี
การกาหนดแผนงานที่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้อย่างชัดเจน โดยผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
1.4 จากผลการศึ กษาพบว่า ประสิ ทธิ ผลของที มเป็ นความสามารถในการทางานให้
ส าเร็ จตรงตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องสนับ สนุ น การท างานเป็ นที ม ภายใน
องค์การและให้ความสาคัญกับพนักงานทางานร่ วมกัน เพื่อให้งานสาเร็ จตามระเวลาที่กาหนด โดยมี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน ไม่ มี ก ารปฏิ บ ัติงานที่ ซ้ าซ้ อนกัน ให้ ส มาชิ ก ในที ม ได้มี
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ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 สามารถนาไปใช้ในการวางแผนในการท างานร่ วมกันในบริ ษ ทั ที่ จะท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรน าทฤษฎี ที่ ส ร้ า งจากข้อ มู ล และน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากผลการศึ ก ษาข้อ มู ล
เชิ ง ประจัก ษ์ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นธุ ร กิ จเดี ย วกัน ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน หรื อ ธุ รกิ จ ที่ มี ล ัก ษณะงาน
แตกต่างกัน เพื่อนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบและต่อยอดให้เกิดประโยชน์กบั องค์การต่อไป
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