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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
แบบการมีสวนรวม 2) การรับรูเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 3) ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ
ความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสว นรวมกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงงานผลิต
อาหารสั ต ว นํ้ า มหาชั ย ในเครื อ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหาร จํ า กั ด (มหาชน) ใช ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยการสํารวจ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม คํานวณจํานวนตัวอยางดวยสูตรของ Yamane ได 265 คน
ผูว จิ ยั แจกแบบสอบถาม 300 ชุด ไดรบั กลับคืน 288 ชุด จึงใชตวั อยาง 288 คน โดยสุม ตัวอยางแบบเปนระบบ
วิเคราะหการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม และ
ความผูกพันตอองคการโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาความสัมพันธของการรับรู
ของบุคลากรเกีย่ วกับความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสว นรวมกับความผูกพันตอองคการ
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และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจยั พบวา การรับรูข องบุคลากรเกีย่ วกับ 1) ความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสว นรวม
(คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) และ 2) ความผูกพันตอองคการ (คาเฉลี่ย 3.71สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88) อยูใ นระดับมาก 3) การรับรูข องบุคลากรเกีย่ วกับความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธ
แบบการมีสว นรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใ นระดับสูงมาก (สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ
.753, p-Value .000) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

คําสําคัญ
ความเปนผูนําแบบการมีสวนรวม การเปลี่ยนแปลงองคการเชิงกลยุทธ ความผูกพันตอองคการ

Abstract
The objectives of this research were to study 1) personnel’s perception of Participative
Leadership for Strategic Change 2) personnel’s perception of organizational commitment 3)
the relationship between the personnel’s perception regarding Participative Leadership for Strategic
Change coincidently with organizational commitment for The Aquaculture Feed Mill (Mahachai)
in the group of Charoen Pokphand Foods PCL. Quantitative research by surveying was employed
as research methodology and questionnaire was employed as research instrument. The number
of samples calculated by the formula of Yamane (Yamane, 1967) were 265 samples, researchers
distributed 300 questionnaires, and received 288 questionnaires. Thus, this research used 288
people for the samples. Sampling method used Systematic Sampling. Then analyzed data by Mean
and Standard Deviation for personnel's perception regarding Participative Leadership for Strategic
Change and organizational commitment. Finding out the relationship of personnel's perception
regarding Participative Leadership for Strategic Change with organizational commitment and test
the hypothesis by Spearman's Rank Correlation Coefficient. The statistical significance level was
defined at .05. The research results found that 1) personnel’s perception of Participative Leadership
for Strategic Change ( X = 3.50, S.D. = .88) and 2) personnel’s perception of organizational
commitment ( X = 3.71, S.D. = .88) were at a high level. 3) the relationship between the personnel’s
perception regarding Participative Leadership for Strategic Change coincidently with organizational
commitment were positive direction at very high level (r = .753, p-Value =.000) at .05 level of
significance. The research results proved research hypotheses.
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บทนํา
สภาพแวดลอมขององคการตางๆ ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการแขงขันกันใน
ทางธุรกิจมีแตจะรุนแรงยิ่งขึ้น องคการตางๆ จําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลอง
และทันตอสถานการณการเปลีย่ นแปลง หากผูบ ริหารเปดโอกาสใหบคุ ลากรไดมสี ว นรวมในการเสนอความคิด
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
(Buchanan, 1974, 533- 546) แนวทางการบริหารในปจจุบนั จึงมุง ใหความสําคัญกับความเปนผูน าํ ทีส่ ามารถ
สรางความผูกพันตอองคการของบุคลากรโดยใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอความคาดหวังของบุคลากร เพื่อกอ
ใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร (Hellriegel, Slocum & Woodman, 2001, 146) โดยที่ สมศักดิ์
ตั น ตาศนี และ ณั ฏ ฐพั น ธ เขจรนั น ทน (2553) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป น ผู  นํ า ที่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ
ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดกลางและขนาดยอม โดยนําผลการศึกษา
ของ Randall & Coakley (2007) ซึ่งเสนอวาความเปนผูนําองคการสูการปรับตัว (Adaptive Leadership)
เปนกระบวนการความเปนผูน าํ ทีส่ ามารถนําองคการไปสูก ารปรับตัว โดยผูน าํ ตองกําหนดประเภทของปญหา
วาปญหาใดเปนปญหาปกติประจําวันหรือเปนปญหาการปรับตัว โดยสนใจประเด็นทีเ่ ปนปญหาหลัก ทัง้ นีต้ อ ง
เปดโอกาสใหพนักงานมีสว นรวมกําหนดวาปญหานัน้ จะสรางโอกาสไดอยางไร ระหวางกระบวนการผูน าํ ตอง
คุมครองเจาของปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหา เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่พนักงานรูสึก
ไดรบั ความคุม ครอง นอกจากนี้ Appelbaum, St-Pierre & Glavas (1998) ไดศกึ ษาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
องคการเชิงกลยุทธ (Strategic Organizational Change) ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อ
ใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณได โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีสว นรวมกับผูน าํ ในการเปลีย่ นแปลง
ซึ่งผูนําตองพัฒนาทักษะความเปนผูนํา สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทางปฏิบัติใหชัดเจน
เปดรับฟงพนักงาน สรางคานิยมเรือ่ งสรางสรรคสงิ่ ใหมๆ และทําความเขาใจมุมมองใหมนนั้ โดยคนหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนจริงและใหรางวัลแกผูคิดคนนวัตกรรม การศึกษาทั้งสองดังกลาวใหความสําคัญกับความเปน
ผูนําการปรับเปลี่ยนกลยุทธองคการแบบการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งสมศักดิ์ ตันตาศนี และ ณัฏฐพันธ
เขจรนันทน (2553) ไดเสนอแนวทางความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสว นรวม โดยพัฒนาขึน้
จากการศึกษาดังกลาว วาสามารถนําไปใชเพือ่ พัฒนาทักษะความเปนผูน าํ ในการนําองคการไปสูก ารปรับตัว
ในเชิงกลยุทธไดดี โดยเริ่มจากการเตรียมความพรอมในความเปนผูนํา และผูนําตองสรางวัฒนธรรมองคการ
ในการสรางสรรคความคิดใหมๆ เพือ่ ใหพนักงานในองคการมีความพรอม และมีสว นรวมในการปรับกลยุทธดว ย
ทั้งนี้ความขัดแยงอาจเกิดตามมา ผูนําตองจัดการความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น เมื่อดําเนินการปรับกลยุทธแลว
ผูนําตองติดตามประเมินผลและควบคุมผล หากยังไมประสบความสําเร็จ ผูนําตองนําปญหานั้นยอนกลับไป
ใหพนักงานมีสว นรวมในการปรับปรุงแกไขปญหาหรือกลยุทธอกี ครัง้ หากประสบความสําเร็จ ผูน าํ ตองรักษา
กลยุทธนั้นใหดําเนินตอไป และใหรางวัลแกผูเสนอความคิด
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ทัง้ นี้ สมศักดิ์ ตันตาศนี (2556) ไดนาํ แนวทางความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสว นรวม
ศึกษากับอุดมศึกษาเอกชนในกลุมเบญจมิตร ผลการวิจัยพบวา แนวทางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธแบบมีสว นรวมสามารถนํามาใชประโยชนสาํ หรับผูบ ริหารทุกระดับในการบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา
เอกชน วัดไดโดยการทีผ่ บู ริหารตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะความเปนผูน าํ ทัง้ นีผ้ บู ริหารระดับตางๆ
ตองสื่อสารใหพนักงานทราบขอมูลที่จําเปนเพื่อใหพนักงานสามารถมีสวนรวมในการปรับองคการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้แนวทางที่จะนํามาใชอาจกอใหเกิดความขัดแยงจากพนักงาน
บางสวนได ผูนําตองดําเนินการจัดการความขัดแยง และตองรับผิดชอบผลกระทบที่ติดตามมา หลังจาก
ที่ไดประกาศเปนนโยบายออกไปแลว นอกจากนี้ตองชวยปกปดผูที่เสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
ไวเปนความลับกอนในเบื้องตน เพื่อมิใหผูเสนอปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหาไดรับการตอตาน
จากพนักงานอื่น ผูบริหารควรเปดใหผูใตบังคับบัญชามาขอพบเพื่อเสนอประเด็นปญหา หรือแนวทางแกไข
ปญหาไดสะดวก หลังจากนําแนวทางดังกลาวมาใชตอ งดําเนินการ ติดตามประเมินผลและควบคุมผลซึง่ เปน
สิง่ ทีจ่ ะขาดเสียมิได หากแนวทางดังกลาวประสบความสําเร็จ ผูบ ริหารตองยกยองวาแนวทางดังกลาวมาจาก
แนวคิดของผูใด โดยใหรางวัลซึ่งอาจเปนไดทั้งรางวัลที่เปนตัวเงินหรือที่มิไดเปนตัวเงินแกพนักงานนั้นดวย
และผูบ ริหารตองนําแนวทางทีป่ ระสบความสําเร็จดังกลาวมาปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง แตหากไมประสบความสําเร็จ
ผูบริหารตองพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแกไขปรับปรุง สําหรับความผูกพันตอองคการประกอบดวย
ลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพ
ขององคการ ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพื่อองคการ และความยอมรับและเชื่อมั่นอยาง
แรงกลาตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (Mowday, Steers & Porter, 1979)
โรงงานผลิตอาหารสัตวนาํ้ มหาชัยในเครือบริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ไดรบั รางวัล
“การบริหารสูความเปนเลิศ” (Thailand Quality Class: TQC) ติดตอกัน 2 ป ไดแกป พ.ศ. 2554 (สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2554) และป พ.ศ. 2555 (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) แสดงถึง
การเป น องค ก ารชั้ น นํ า ของไทยที่ มี ร ะบบการบริ ห ารองค ก ารอย า งบู ร ณาการ อย า งไรก็ ต ามข อ มู ล
จากฝายทรัพยากรบุคคลโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) พบวา จํานวนพนักงานในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ที่ออกจากงานมีจํานวนมากกวาพนักงาน
เขาใหมมาก โดยป พ.ศ.2557 พนักงานเขาจํานวน 6 คน ออกจํานวน 33 คน และป พ.ศ. 2558 ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน พนักงานเขาจํานวน 12 คน ออกจํานวน 29 คน (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด โรงงาน
ผลิตอาหารสัตวนํ้า (มหาชัย), 2558) จึงควรศึกษาหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการตามการรับรูของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า
มหาชัยในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาวาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางไร ผลที่ไดอาจเกิดประโยชน
ตออุตสาหกรรมอาหารสัตวนํ้า วงการวิชาการดานการบริหารธุรกิจ และประเทศชาติสืบไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาการรับรูข องบุคลากรเกีย่ วกับความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสว นรวม
2. ศึกษาการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ

สมมติฐานการวิจัย
การรั บ รู  ข องบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ความเป น ผู  นํ า การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง กลยุ ท ธ แ บบมี ส  ว นร ว มมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก บุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวนาํ้ มหาชัยในเครือบริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน) จํานวนทั้งสิ้น 779 คน (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า
(มหาชัย), 2555) คํานวณหาจํานวนตัวอยางดวยสูตรของ Yamane (Yamane, 1967) ไดจํานวนตัวอยาง
265 คน โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 300 ชุด ไดรับกลับคืนมาจํานวน 288 ชุด คิดเปนรอยละ
96.0 ของจํานวนแบบสอบถามที่แจกออกไป จึงใชจํานวนตัวอยางเทากับ 288 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
ใช ก ารสุ  ม ตั ว อย า งแบบเป น ระบบ (Systematic Sampling) โดยใช บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของบุ ค ลากรของ
ทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบ การสุม จะแบงประชากรออกเปนชวงๆ ทีเ่ ทากันโดยใชชว งสุม จากสัดสวน
ของประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน
ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามการรับรูของ
บุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม จํานวน 7 ขอ ของสมศักดิ์
ตันตาศนี (2556) สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ จํานวน 3
ขอใหญ 8 ขอยอย พัฒนาจาก Mowday, Steers & Porter (1979) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําราง
แบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคการวิจัย (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC = 1 ทุกขอคําถาม และ
ดําเนินการทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุดไปทดสอบ
ความเชือ่ ถือไดกบั กลุม ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับกลุม ตัวอยาง โดยหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient)
ของ Cronbach (Cronbach, 1951) ไดเทากับ 0.962
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ฝากแบบสอบถามใหฝา ยทรัพยากรบุคคลโรงงานผลิตอาหารสัตวนาํ้ มหาชัยในเครือบริษทั
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) แจกกลุมตัวอยางตามวิธีการสุมตัวอยางที่กําหนด
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่ผานการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช ไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปน
ผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสว นรวมและความผูกพันตอองคการ หาคาความสัมพันธของการรับรู
ของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ
และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค กําหนดคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
1. การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใน
ภาพรวมระดับมาก โดยมีคา เฉลีย่ รวมเทากับ 3.50 (S.D. = .88) เมือ่ พิจารณารายดานพบวา อยูใ นระดับมาก
ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานผูบริหารบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมี
ขอบกพรองหรือไมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.62, S.D. = .88) รองลงมา ไดแก
ผูบริหารบริษัทมีการมอบรางวัลแกผูที่เสนอความคิดและความคิดนั้นไดนําไปพัฒนาจนประสบความสําเร็จ
( X = 3.57, S.D. = .91) ผูบริหารบริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานความเปนผูนํา
( X = 3.53, S.D. = .84) ผูบริหารมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาเมื่อพบความคิดที่
ไมประสบความสําเร็จ ( X = 3.51, S.D. = .92) ผูบริหารเปดโอกาสสะดวกใหสามารถเสนอความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาบริษัท ( X = 3.46, S.D. = .88) ผูบริหารแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัท
ใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง ( X = 3.43, S.D. = .80) และผูบริหารเก็บเปนความลับในเบื้องตนเมื่อ
มีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด ( X = 3.41, S.D. = .88)
ตามลําดับ
2. การรับรูเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.71 (S.D. = .88) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะดานความเต็มใจ
ที่จะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพื่อองคการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 3.80 (S.D. = .87) รองลงมา ไดแก
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ ( X = 3.71, S.D. = .89)
และความยอมรับและเชื่อมั่นอยางแรงกลาตอเปาหมายและคานิยมขององคการ ( X = 3.63, S.D. = .86)
ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม
กับความผูกพันตอองคการ แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและความผูกพัน
ตอองคการ ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค (N = 779)
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จากตารางที่ 1 พบวา บุคลกรมีการรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบการมีสวนรวม
สัมพันธกับความผูกพันตอองคการเชิงบวกระดับสูงมาก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .753 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ กี่ าํ หนด เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่กําหนด โดยที่ดานผูบริหารบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมี
ขอบกพรองหรือไมเพือ่ หาแนวทางแกไขปญหา มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธกบั ความผูกพันตอองคการในภาพรวม
สูงสุดเทากับ .637 รองลงมาไดแก ดานผูบ ริหารบริษทั มีการมอบรางวัล หรือเชิดชูเกียรติผทู เี่ สนอความคิดและ
ความคิดนัน้ ไดนาํ ไปพัฒนาจนประสบความสําเร็จ (r =.636) ดานผูบ ริหารบริษทั เปดโอกาสสะดวกใหสามารถ
เสนอความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาบริษทั (r = .618) ดานผูบ ริหารบริษทั มีการประชุมเพือ่ หาสาเหตุและแนวทาง
แกไขปญหาเมื่อพบความคิดหรือกิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ (r = .599) ดานผูบริหารบริษัทแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง (r = .574) ผูบริหารเก็บเปน
ความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด
(r = .561) บริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานความเปนผูนํา (r = .559) ตามลําดับ
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมูลที่ไดรับ ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ

การอภิปรายผลการวิจัย
การรับรูของบุคลากรของโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน) เกีย่ วกับความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสว นรวม ภาพรวมอยูใ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานประจําปของบริษัท อภิปรายผลไดวา การที่ผูบริหารบริษัทมีการกําหนด
ตารางการประชุมที่สําคัญรวมกัน และทุก 3 เดือนจะแตงตั้งพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และผูนําทีมระดับ
อาวุโสทีม่ าจากการแตงตัง้ ประชุมรวมกันเพือ่ เจรจาเกีย่ วกับผลประโยชน และมีการสนทนากอนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
ทุกเชา อีกทั้งผูนําทีมระดับอาวุโสเดินสํารวจเพื่อพบปะบุคลากร ณ จุดปฏิบัติงาน และรับฟงขอเสนอแนะ
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง สงผลใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็น (บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า (มหาชัย), 2555)
การรับรูข องบุคลากรเกีย่ วกับความผูกพันตอองคการ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก ผลทีไ่ ดสอดคลองกับ
รายงานประจําปของบริษทั โดยบริษทั ดําเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรทุกป ซึง่ ผลการประเมินอยู
ในเกณฑดี (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย, 2555)
ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
แบบมีสว นรวมกับความผูกพันตอองคการ พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงมาก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับทีก่ าํ หนด เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับ Buchanan (1974, 533- 546) ซึง่ กลาววาหากผูบ ริหาร
เปดโอกาสใหบคุ ลากรมีสว นรวมปรับแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับงาน
วิจัยของปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา ความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงมี
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ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่กําหนด
และงานวิจัยของ Denison & Mishra (1995) ที่พบวา วัฒนธรรมองคการแบบการมีสวนรวมกอใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ
เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบมี
สวนรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับ
ทีก่ าํ หนด ไดแก ดานการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานความเปนผูน าํ มีความสัมพันธกบั ความผูกพัน
ตอองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา
ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการ
สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรประจําวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
ประจําป พ.ศ. 2556- 2560, 2556)
ดานการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่อง
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา การเพิ่มชองทางการสื่อสาร
กอใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดีและบรรยากาศการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคการในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดานการเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเพื่อพัฒนาบริษัทมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนด สอดคลองกับ Buchanan
(1974, 533- 546) ซึ่งกลาววา หากผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมเสนอความคิดเพื่อนํามา
เปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร ทั้งนี้การเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมขององคการตามบทบาทหนาที่ของตนจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ
ดานการทีผ่ บู ริหารเก็บเปนความลับในเบือ้ งตน เมือ่ มีผเู สนอความคิดเพือ่ การพัฒนาบริษทั มิใหผอู นื่
ทราบวาผูใดเปนเจาของความคิดมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของ Fox, Spector & Miles (2001) ซึ่งกลาววา
ความขัดแยงมีความสัมพันธกับความรูสึกของพนักงานในเชิงลบตอพฤติกรรมการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยที่ความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัทบางประการอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น สงผลใหผูเสนอ
ความคิดถูกตอตานจากพนักงานอืน่ ๆ ในองคการและสอดคลองกับ Maslow (1943) ซึง่ กลาววามนุษยตอ งการ
ไดรับความรักและการยอมรับจากสังคมที่ตนดํารงอยู
ดานการที่ผูบริหารบริษัทมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา เมื่อพบความคิดหรือ
กิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับทีก่ าํ หนด สอดคลองกับงานวิจยั ของ Harvard Business Review Analytic Services
(2013) ซึ่งพบวา ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมพนักงานเพื่อรวมกันหาแนวทางทบทวนและพัฒนาผลที่ได
รับจากการปฏิบัติงานเทียบกับปกอนหนาซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน
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ดานการมอบรางวัลผูท เี่ สนอความคิดและความคิดนัน้ ไดรบั การนําไปพัฒนาจนประสบความสําเร็จ
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมีนยั สําคัญทางสถิตติ ามระดับทีก่ าํ หนด
สอดคลองกับงานวิจัยของ Harvard Business Review Analytic Services (2013) ซึ่งพบวาผูบริหารควร
มอบรางวัลสมาชิกที่กอใหเกิดสมรรถนะการทํางานที่ดีเยี่ยมซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน
และสอดคลองกับ Maslow (1943) ซึ่งกลาววามนุษยตองการไดรับการยกยองนับถือจากสังคมที่ตนดํารงอยู
ดานการที่ผูบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรองหรือไมเพื่อ
หาทางแกไขปญหามีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับที่กําหนด สอดคลองกับ Vance (2006) ที่กลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของงานเพื่อนํา
มาปรับปรุงกลยุทธ ชวยใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้ตองแจงผลการตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานทราบ
ขอที่ควรแกไขพรอมแนวทางการแกไข เพื่อทํางานใหสําเร็จเพราะมนุษยตองการความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จ
ดังกลาว สวนใหญมาจากความสําเร็จของงาน (McClelland, 1961) และงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง
และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว  า บุ ค ลากรของโรงงานผลิ ต อาหารสั ต ว นํ้ า มหาชั ย ในเครื อ บริ ษั ท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีการรับรูดังนี้ 1) ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
แบบการมีสว นรวม ภาพรวมอยูใ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายดานพบวาอยูใ นระดับมากทุกดาน 2) ความผูกพัน
ตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และ 3)
ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมี
สวนรวมกับความผูกพันตอองคการ พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดเปนไปตามสมมติฐาน
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน จากผลการวิจยั พบวา ผูบ ริหารทุกระดับของโรงงานผลิตอาหาร
สัตวนาํ้ มหาชัยในเครือบริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) สามารถนําความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปใชในการบริหารงานเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้ผูบริหารควรมุงเนน
ความสําคัญตามลําดับคาความสัมพันธที่ไดจากผลการวิจัย โดยลําดับแรก ไดแก
1. ผูบริหารควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรอง
หรือไมเพื่อหาทางแกปญหา ทั้งนี้ตองแจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการทํางานดวย
2. ผูบริหารควรจัดใหมีการมอบรางวัลเพื่อจูงใจผูที่เสนอแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ
และตองนําแนวทางดังกลาวมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนวทางที่ประสบความสําเร็จดังกลาวไดรับ
การดําเนินการอยางตอเนื่อง
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3. ผูบริหารควรเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคการ
ซึง่ ประการนีผ้ บู ริหารบริษทั ไดดาํ เนินการอยูแ ลว โดยผูว จิ ยั ขอเสนอแนะวาควรเพิม่ การเนนยํา้ สอบถามปญหา
ที่ควรปรับปรุงใหมากขึ้น หรืออาจเปดชองทางอื่นเพิ่ม เพื่อใหบุคลากรสามารถเสนอแนะไดสะดวกมากขึ้น
จะกอใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุหรือแนวทางแกไขปญหาเมื่อพบความคิดหรือ
กิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ
5. ผูบริหารควรสื่อสารขอมูลที่จําเปนเพื่อใหบุคลากรทราบแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
6. ผูบริหารควรเก็บเปนความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่น
ทราบวาใครเปนเจาของความคิด เพื่อมิใหผูนั้นถูกตอตานจากผูอื่น
7. ผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนผูนําแกบุคลากร
ทัง้ นี้ การดําเนินการตามแนวทางความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสว นรวม
อาจช ว ยให เ กิ ด ประโยชน จ ากการพั ฒ นาบุ ค ลากรในอนาคต โดยอาจเกิ ด นวั ต กรรมการทํ า งานใหม
ที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกวาเดิมในอนาคต จากการมีสวนรวมคิดคนของพนักงาน
ผลการวิจัยที่ไดรับในครั้งนี้ สามารถสรางเปน “แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวย
ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม” ดังภาพที่ 1
7. µ¦·µ¤¦³Á¤·¨
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ภาพที่ 1: แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวยความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
แบบมีสวนรวมซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ตอไป ผูว จิ ยั ขอเสนอวาควรนําแนวทางความเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปวิจัยตอยอดความรู โดยทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใหกับบุคลากรเพื่อการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม หรือศึกษา
กับองคการธุรกิจที่ผูประกอบการหรือผูบริหารสถานประกอบการที่ใหความสนใจนําแนวทางดังกลาวนี้
ไปใช โดยติดตามศึกษาถึงผลที่ไดรับจากการใชแนวทางดังกลาวนี้ในการบริหารองคการ นอกจากนี้ อาจนํา
แนวทางดังกลาวไปศึกษากับองคการธุรกิจอืน่ ๆ ดวย เพือ่ ศึกษาวาแนวทางดังกลาวนีจ้ ะสามารถนําไปใชไดดี
เชนเดียวกันหรือไม
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