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บทคดัยอ่ 

การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพ

หา้องคป์ระกอบและการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่)  (2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยาม

วาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) จ  าแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) จ านวน 150 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ แบบสอบถามส่วนบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบั

บุคคล  แบบสอบถามการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังาน  แบบสอบถามการับรู้ภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง แบบสอบถามบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉล่ีย ( �̅� ) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่าร้อยละ (percentage) เพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะสถานภาพส่วนบุคคล

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์หาค่า T-Test  การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way 

ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของสถานภาพส่วนบุคคลกบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของ

พนกังาน : บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)   
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การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's   product moment correlation coefficient  -- rxy) เพื่อหาค่า

การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ กบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของ

พนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)พบวา่ผลการวจิยัสนบัสนุนสมมติฐาน

ดงัน้ี (1) พนกังานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

รับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ยกเวน้ พนกังานท่ีมีเพศ 

แตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1(2)

พนกังานมีการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและบุคลิกภาพหา้องคร์ะกอบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้

องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังาน บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 
ABSTRACT 

This research was aimed to (1) study the perception level of transformational leadership, the big 

five personality traits, and the perception of high performance organization in the employees of DHA 

Siamwalla Ltd. (Head Office); and to (2) conduct a comparative study on the perception of high performance 

organization in the employees of DHA Siamwalla Ltd. (Head Office), classified by the personal factors, i.e., 

sex, educational level, and employment period. 

The samples of the research consisted of 170 employees of DHA Siamwalla Ltd. (Head Office). 

Questionnaires were manipulated as the research instrument; and divided into 4 parts., i.e., personal data, the 

perception of high performance organization, the perception level of transformational leadership, and the big 

five personality traits. The statistics for data analysis included mean ( x̅ ), S.D., percentage for describing 

general personal status of the samples, T-Test one- way ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient – (rxy).  

The findings supported the hypotheses as follows. (1) The employees with different personal 

status, i.e., sex, educational level, and employment period had different perception of high performance 

organization; conforming with H1. Except for those with different sex, they showed no difference in 

theperception of high performance organization. (2)The employees perceived transformational leadership. 

And the big five personality traits had positive relationships with theperception of high performance 

organization among the employees of DHA Siamwalla Ltd. (Head Office) with the statistical significance of 

.05. 
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บทน ำ 

การปรับตวัขององคก์รในปัจจุบนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความทา้ทายในอนาคต เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง

ในหลายๆ องคก์รจึงไดพ้ยายามสร้างความแตกต่างใหก้บัองคก์รของตนเอง จึงจะพบไดว้า่มีการกล่าวถึงองคก์ร

แห่งความเป็นเลิศกนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน ซ้ึงหมายถึง การท่ีจะอยูร่อดภายใตส้ภาพแวดลอ้มเช่นน้ี องคก์รไม่

สามารถท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงตนเองโดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีเคยท ามา แต่งองคก์รตอ้งแสวงหารูปแบบของ

องคก์รท่ีมีความสามารถในการปรับตวั และสามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจาก

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ านั้น มีหลายทฤษฎีเช่นกนั โดยสามารถจ าแนกออกเป็นแนวทางในการศึกษาหลกั

ได ้3 แนวทาง คือ 1) แนวทางคุณลกัษณะผูน้ า จะมุ่งศึกษาคุณลกัษณะของบุคคลผูเ้ป็นผูน้ าในอดีต 2) แนวทาง 

ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม กลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ท่ีผูน้ าแสดงออก และ 3) แนวทางภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์ จะมุ่งศึกษาปัจจยัสถานการณ์แลว้เลือกรูปแบบภาวะผูน้ าให ้เหมาะสมกบัปัจจยัสถานการณ์ดงักล่าว 

นอกจากการศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวทางท่ีกล่าว มาแลว้ขา้งตน้ ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่ท่ีเรียกวา่ ภาวะ

ผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) ซ่ึงเป็นภาวะผูน้ าท่ีช่วยใหอ้งคก์ารเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่เป็นผลส าเร็จ สามารถพลิกฟ้ืนองคก์ารจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆไปสู่สถานการณ์ ใหม่

ท่ีดีข้ึนได ้(สุพาณี สฤษฎวา์นิช, 2552: 263) บุคลิกภาพถือเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลในดา้นต่างๆทั้งส่วน

ภายนอกและส่วนภายในไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆออกจากกนัโดยเด็ดขาดทุกๆลกัษณะของบุคลิกภาพต่างมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัและมีผลกระทบต่อกนัและกนัเป็นประดุจลูกโซ่ถูกหล่อหลอมและประสมประสาน

ดว้ยพนัธุกรรมวฒันธรรมการเรียนรู้วธีิปรับตวัของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรมและวตัถุธรรม (ศรี

เรือนแกว้กงัวาล, 2551)บริษทั ดีเอสเอสยามวาลา จ ากดั ดว้ยความเป็นบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองเขียนท่ีเก่าแก่ของ

ไทย ผสานกบัความภาคภูมิใจในการสืบทอด “คุณค่า” ของกิจการท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 100 ปี เหล่าน้ีนบัเป็น

รากฐานท่ีมัน่คงท่ี “ผูบ้ริหารรุ่นท่ี 5” แห่งบริษทั ดีเอชเอ สยามวาลา จ ากดั น ามาใชต่้อยอดเพื่อขบัเคล่ือนบริษทั

ไปสู่เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่มุ่งเนน้ในการพฒันาองคก์รสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรให้

เหมาะสมกบัองคก์ร  ผูว้ิจยัจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางจิตวทิยาองคก์ารท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบ

เปล่ียนแปลง บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ เพื่อน าไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศท่ียงัยนื 
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วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

(1)เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการรับรู้องคก์ร

แห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทั ดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

(2)เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทัดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) จ  าแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน 

(3)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ กบั

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั  

สมมติฐำนกำรวจัิย 

(1) พนกังานบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศต่างกนั 

(2)การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้องคก์ร

แห่งความเป็นเลิศ ของบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

ขอบเขตกำรวจัิย 

   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั(ส านกังานใหญ่) 

จ  านวน 240 คน (ส ารวจเม่ือเดือนมกราคม  พ.ศ. 2560) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดจ้ากการ

พิจารณาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane (1973, p. 1008) ได้

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 คน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิ  

ตาราง 1 จ านวนตัวอย่างแบ่งตามกลุ่มงาน 

ประชำกร จ ำนวน (คน) กลุ่มตวัอย่ำง 
Sale 130 81 
บุคคล-ธุรการ 35 22 
บญัชี-การเงิน 45 28 
จดัซ้ือ-ออกแบบ 30 19 
รวม 240 150 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 (1)เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและพฒันาองคก์ารใหมี้
ประสิทธิภาพสูงตามหลกัขององคก์รแห่งความเป็นเลิศ   
 (2)ไดน้ าแนวคิดในการพฒันาองคก์ารท่ีเหมาะสมโดยเนน้ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัเลือก ขั้นตอนการ
พฒันาและการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลองกบัแนวทางขององคก์รแห่งความเป็นเลิศ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ส่วนท่ี 1 แบบวดัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เป็นขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนเองสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูล

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองเพศ ระดบัการศึกษาและอายงุาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ  ตามแนวคิดของ Blanchard  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผูแ้บบเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ Bass (1985)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ตามแนวคิดของ Costa and McCrae, (1992)ลกัษณะ

ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ผลกำรวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง

กนั ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศต่างกนั โดยมีสมมติฐานยอ่ย ผลการ

เปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามเพศ 

ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จ าแนกตามเพศ      ( n =170) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
เพศชาย (78) เพศหญิง (92) 

t p 

x̅ SD x̅ 
 

SD 

1.เป็นองคก์รท่ีใชค้วามเช่ือใจ 3.21 .481 3.28 .641 -.756 .451 

2.เป็นองคก์รท่ีมุ่งผลิตองคค์วามรู้ 3.50 .448 3.64 .535 -1.854 .066 



6 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
เพศชาย (78) เพศหญิง (92) 

t p 

x̅ SD x̅ 
 

SD 

3.เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัต่อ

ภายนอก 

3.22 .569 3.28 .603 -3.980* .000 

      

4.เป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างและ 3.52 .448 3.78 .522 -3.562* .000 

 

ตาราง 2 (ต่อ) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 

เพศชาย (78) เพศหญิง (92) 
t p 

x̅ SD x̅ 
 

SD 

      

กระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั 
สามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้

      

      

5.เป็นองคก์รท่ีมีการก าหนดวสิยัทศันท่ี์ 
มองเห็นภาพได ้

3.57 .656 3.38 .989 1.500 .136 

      

6.เป็นองคก์รท่ีมีผูน้ าท่ีดี 3.61 .797 3.40 1.208 1.390 .166 

7.เป็นองคก์รท่ีท างานเป็นทีม 3.58 .488 3.67 .464 -1.321 .189 

8.เป็นองคก์รท่ีสามารถจูงใจเพื่อใหทุ้ก
คน ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตาม
ยทุธศาสตร์ได ้

3.35 .403 3.80 .578 -5.850* .000 

      

ค่าเฉล่ียรวม 3.40 .436 3.521 .572 -1.571 .118 

*p < .05 
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จากตาราง2 พบวา่พนกังานบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้
องคก์รแห่งความเป็นเลิศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นเป็นองคก์รท่ีให้ความส าคญัต่อภายนอก ดา้นเป็น
องคก์รท่ีมีโครงสร้างและ กระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั และดา้นเป็นองคก์รท่ีสามารถจูงใจเพื่อใหทุ้กคน 
ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตามยทุธศาสตร์พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยพนกังานเพศ
หญิงมีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศในภาพรวมสูงกวา่เพศชาย 

 
ตาราง3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จ าแนกตามระดับการศึกษา( n =170) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี 

ระดบัปริญญาตรี 
สูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรี 

F p 

x̅ SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD 

1.เป็นองคก์รท่ีใชค้วามเช่ือใจ 3.08 .282 3.23 .615 3.49 .455 3.415* .035 

2.เป็นองคก์รท่ีมุ่งผลิตองคค์วามรู้ 3.28 .405 3.60 .547 3.66 .121 4.357* .014 

3.เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัต่อภายนอก 3.11 .275 3.42 .663 3.63 .437 4.275* .015 

4.เป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างและ 

กระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั 
สามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้

3.32 .489 3.72 .535 3.68 .176 5.796* .004 

        

5.เป็นองคก์รท่ีมีการก าหนดวสิยัทศันท่ี์ 
มองเห็นภาพได ้

3.26 .767 3.45 .875 3.72 .792 1.754 .176 

        

6.เป็นองคก์รท่ีมีผูน้ าท่ีดี 3.18 .888 3.47 1.066 3.88 .952 2.869 .060 

7.เป็นองคก์รท่ีท างานเป็นทีม 3.10 .244 3.69 .415 3.74 .620 16.782* .000 

8.เป็นองคก์รท่ีสามารถจูงใจเพื่อใหทุ้กคน 
ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตามยทุธศาสตร์
ได ้

3.15 .382 3.65 .569 3.65 .405 7.986* .000 

        

ค่าเฉล่ียรวม 3.20 .407 3.47 .557 3.64 .245 4.171* .017 

*p < .05 
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จากตาราง3 พบวา่ พนกังานบริษทัดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนั มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศในภาพรวมแตกต่างกนั ในดา้นเป็นองคก์รท่ีใชค้วามเช่ือใจ  ดา้นเป็น

องคก์รท่ีมุ่งผลิตองคค์วามรู้  ดา้นเป็นองคก์รท่ีให้ความส าคญัต่อภายนอก เป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างและ

กระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั สามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้ดา้นเป็นองคก์รท่ีท างานเป็นทีม และดา้นเป็น

องคก์รท่ีสามารถจูงใจเพื่อให้ทุกคน ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัตามยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจึ้งน ามาการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Sheffe,  ปรากฏดงัตาราง 4 

ตาราง 4เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่การรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศของพนักงงาน บริษัท ดี เอส เอ 
สยามวาลา จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดบัการศึกษา  

x̅ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

3.20 

ปริญญาตรี 

3.47 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.64 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.20 -  .* 
ปริญญาตรี 3.47  -  
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.64   - 
*p <.05 

 จากตาราง4  ผลการวเิคราะห์ขิอมูล พบวา่ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังาน
ใหญ่) ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญามีความรับรู้การารับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูงพนกังานท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 
 
จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จ าแนกตามอายงุาน     ( n =170) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
ต ่ากวา่ 6 ปี 6-10 ปี 

 
11-15 ปี 

 
16 ปีข้ึนไป 

F p 

x̅ SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD 

1.เป็นองคก์รท่ีใชค้วามเช่ือใจ 3.25 .582 3.86 .303 3.09 .625 3.08 .282 5.909* .001 

2.เป็นองคก์รท่ีมุ่งผลิตองคค์วามรู้ 3.52 .513 3.86 .205 3.96 .318 3.24 .367 11.002* .000 

3.เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัต่อ

ภายนอก 

3.41 .684 3.95 .245 3.48 .361 3.11 .275 4.870* .003 



9 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
ต ่ากวา่ 6 ปี 6-10 ปี 

 
11-15 ปี 

 
16 ปีข้ึนไป 

F p 

x̅ SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD 

4.เป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างและ 

กระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั 
สามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้

3.63 .465 3.87 .168 4.05 .544 3.26 .466 11.472* .000 

          

 

 

ตาราง 5 (ต่อ) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
ต ่ากวา่ 6 ปี 6-10 ปี 

 

11-15 ปี 
 

16 ปีข้ึนไป 
F p 

x̅ SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD x̅ 
 

SD 

5.เป็นองคก์รท่ีมีการก าหนด
วสิยัทศัน์ท่ี มองเห็นภาพได ้

3.42 .947 3.95 .101 3.85 .179 3.04 .735 4.955* .003 

          

6.เป็นองคก์รท่ีมีผูน้ าท่ีดี 3.47 1.159 3.94 .178 3.92 .120 2.88 .897 4.866* .003 

7.เป็นองคก์รท่ีท างานเป็นทีม 3.73 .471 3.87 .270 3.44 .336 3.15 .366 12.822* .000 

8.เป็นองคก์รท่ีสามารถจูงใจเพื่อให้
ทุกคน ใหค้วามส าคญัและปฏิบติั
ตามยทุธศาสตร์ได ้

3.57 .523 3.75 .211 3.96 .576 3.10 .326 13.383* .000 

          

ค่าเฉล่ียรวม 3.44 .553 3.90 .149 3.67 .316 3.14 .345 7.419* .000 

  *p <.05 

จากตาราง5 พบวา่พนกังานบริษทั ดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีอายุงานต่างกนัมีการ
รับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศแตกต่างกนัของพนกังานต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจึ้งน ามาการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Sheffe,  ปรากฏดงัตาราง 6 
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ตาราง 6เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่การรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศของพนักงงาน บริษัท ดี เอส เอ 
สยามวาลา จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามอายงุาน 

ระดบัการศึกษา x̅ ต ่ากวา่6 ปี 

3.44  

6-10 ปี 

3.90 

11-15 ปี 

3.67 

16 ข้ึนไป 

3.14 
ต ่ากวา่6 ปี 3.44 - .* .* .* 
6-10ปี 3.90  -   
11-15ปี 3.67   -  
16 ข้ึนไป 3.14    - 

  *p <.05 

จากตารางท่ี 6ผลการวเิคราะห์ขิอมูลพบวา่ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

ท่ีมีอายงุานระหวา่ง6-10ปีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูกกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากวา่ 6ปี และพนกังาน

ท่ีมีอายงุาน16 ปีข้ึนไป และพนกังานท่ีมีอายงุาน 11-15 ปีการารับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูงกวา่พนกังานทีมี

อายงุาน 16 ปีข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ของบริษทัดี เอส เอสยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการรับรู้องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศของพนักงาน  (n=170) 

ตัวแปร 
 

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานโดยรวม 
 

การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง .969*  
1.การเป็นผูน้ าแบบมีบารมี .856*  
2.การสร้างแรงบนัดาลใจ .955*  
3.การกระตุน้ทางปัญญา .914*  

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .902*  

* p <.05 
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จากตาราง7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การรับรู้ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
องคก์รแห่งความเป็นเลิศโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัสูงในทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(rxy) เท่ากบั .969เม่ือ

พิจารณาการรับรู้ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงดา้นการเป็นผูน้าแบบมีบารมีดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญาดา้นการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ

ของพนกังานโดยรวมในระดบัสูงในทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(rxy) เท่ากบั .856, .955, .914และ 

.902) ตามล าดบั 

ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับกับการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ของพนักงาน (n=170) 

ตัวแปร 
 

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังาน
โดยรวม 

 

บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ   
1.ดา้นหวัน่ไหว -.764*  
2.ดา้นการเปิดเผย .838*  
3.ดา้นการยอมรับผูอ่ื้น .849*  
4.ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ .848*  
5.ดา้นการมีจิตส านึก .820*  
*p < .05 

จากตาราง8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
องคก์รแห่งความเป็นเลิศโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

โดยบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดเผยดา้นการยอมรับผูอ่ื้นดา้นการเปิดรับประสบการณ์และ
ดา้นการมีจิตสานึกมีความสัมพนัธ์การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานโดยรวมในระดบัสูงใน

ทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy) เท่ากบั .838, .849,.848และ .820 ตามล าดบัดา้นหวัน่ไหวมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานโดยรวมในระดบัค่อนขา้งสูงในทางลบโดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rx)  เท่ากบั -.764 
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สรุปผลกำรวจัิย 

 จากการวจิยั สรุปการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) ทั้งหมด 170 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อย54.10ระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 อายงุานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

5 ปี มีจ  านวน จ านวน  115 คน คิดร้อยละ 67.50  

2.การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51การรับรู้

ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 บุคลิกภาพหา้

องคป์ระกอบของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ของบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่)        

3.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่         

 3.1พนกังานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ของพนกังานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1                                                                          

ยกเวน้เพศ ของพนกังานไม่มีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1     

 3.2 พนกังานมีการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีระดบันยัส าคญั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 

กำรอภิปรำยผล 

สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบการรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา 

จ ากดั (ส านกังานใหญ่) จ  าแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา และอายงุานจากผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมี เพศต่างกนัมีการรับรู้องคก์ร

แห่งความเป็นเลิศโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบวา่ อาจเน่ืองมาจากองคก์รใหค้วามส าคญักบัทั้งเพศชาย และเพศหญิงเท่าเทียมกนั จึง

ท าใหเ้พศชายและเพศหญิงมีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศไม่แตกต่างกนั และในดา้นการท างานเพศชายและ

เพศหญิง มีลกัษณะงานท่ีไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากเป็นงานท่ีส านกังานใหญ่เหมือนกนั ไดรั้บการส่ือสารจาก

องคก์รท่ีเท่าเทียมกนั  เหตุน้ีอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหพ้นกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  

ท่ีมีเพศต่างกนั มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศท่ีไม่แตกต่างกนั  
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จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมี

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้

องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี

เป้าหมายความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่างกนั และคาดหวงัจากบริษทัแตกต่างกนั หากเป็นเช่นน้ีองคก์รก็ตอ้ง

ตอบสนองท่ีแตกต่างกนั จึงท าใหพ้นกังานมีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศแตกต่างกนั  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมี

อายงุาน แตกต่างกนั มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยอายงุาน 6-10 ปีมีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูง

กวา่อายงุานเช่วงอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะวา่ พนกังานท่ีอายงุาน 6-10 ปี  มีความรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ สูงกวา่

อายงุานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี อายงุาน 11-15 ปี และอายงุาน16 ข้ึนไป มากหากท างานอยูก่บัองคก์ารมาระยะ

หน่ึงแลว้จะเกิดความคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร จะรู้สึกสูญเสียถา้หากจะตอ้งเปล่ียนงานใหม่จะเป็นเร่ือง

ท่ียุง่ยากและตอ้งปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ ในขณะเดียวกนัหากเป็นพนกังานพนกังานท่ีอายงุาน 6-10 ปีเป็น

ช่วงท่ีมีความพร้อมจะยอมรับการเปล่ียนใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน จึงส่งผลใหพ้นกังานท่ีท างานกบัองคก์รในช่วงน้ีมีการ

รับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศในระดบัสูงกวา่ ดงันั้นพนกังานพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) ท่ีมีอายงุาน แตกต่างกนั มีการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของเกตุศิรินทร์ เพช็รบูรณ์ (2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาลกัษณะ ส่วนบุคคล ภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง และวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ: 

กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อายกุารท างานต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ของพนกังาน บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  

 1.จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ

รับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ของพนกังานพนกังาน บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้ง 4 ดา้น 

อนัไดแ้ก่ ดา้นการเป็นผูน้ าแบบมีบารมี ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการค านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ของพนกังานบริษทั ดี เอส 
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เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  ซ่ึงหมายความวา่ พนกังานมีการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะช่วย

สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนพร้อมท่ี

จะพฒันาตนเองและทีมงานใหค้วามร่วมมือผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารขององคก์รเป็นอยา่งดี การรับรู้ภาวะผูน้ า

การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งมาก เพราะช่วยใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และยงั

มีบุคลากรท่ีมีฝีมือในการปฏิบติังานในองคก์รพร้อมต่อการปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ปิยะวรรณ กล่ินสุคนธ์ (2552) ศึกษาเร่ือง ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกขององคก์ารท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์ารท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ท่ีพบวา่ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารของขา้ราชการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง กบัการเป็นองคก์ารท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

(r = .38)        

2.จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้องคก์รแห่ง

ความเป็นเลิศ ของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น ดา้นหวัน่ไหวมีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศทางลบ ส่วนท่ีเหลือทั้ง 4 ประกอบดว้ย ดา้นการเปิดเผย ดา้นการยอมรับผูอ่ื้น 

ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นการมีจิตส านึก มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ 

ของพนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ในการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุขบุคลากร

ควรมีความเขา้ใจและถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัการ เขา้ในบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จะช่วยใหเ้กิดการยอมรับและ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสามารถ ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ไดรั้บความร่วมมือในการท างาน บุคลิกภาพของบุคคล 

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคลบรรลุถึง ความส าเร็จในการท างาน โดยบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบนั้น 

เป็นแนวคิดท่ีสามารถน ามาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดห้ลายดา้น ไดแ้ก่ สรรหา การคดัเลือก การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การพฒันาทางอาชีพ และการสามารถท านายความส าเร็จของงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบั 

ประสิทธิผลในการท างานของพนกังานธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหาร สินเช่ือราย

ยอ่ย ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของพนกังานธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง และลกัษณะบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นหวัน่ไหว ดา้นเปิดเผย ดา้นการเปิดรับ

ประสบการณ์ ดา้นการยอมรับผูอ่ื้น และดา้นการมีจิตส านึก มีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิผลในการท างาน  
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ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะส ำหรับองค์กำร          

1. จากการวจิยัพบวา่ระดบัการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ควร

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและมุ่งพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รชั้นน าในธุรกิจประเภทเดียวกนั เพิ่ม

ศกัยภาพในการท างานของบุคลากรใหพ้ร้อมในการท างานในทุกๆ วนั และมีการแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด 

 2. จากการวจิยัพบวา่ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของพนกังาน บริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา 

จ ากดั (ส านกังานใหญ่) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง แสดงให้เห็นถึงพนกังานใหค้วามส าคญัในตวัหวัหนา้งาน 

ผูบ้ริหาร พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ พร้อมท่ีจะพฒันาตนัเอง   

3. จากการวจิยัพบวา่บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของ พนกังานบริษทั ดี เอส เอ สยามวาลา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง บุคลิกภาพเป็นอีกหน่ึงตวัแปลท่ีทีความส าคญัในการท างาน และส่งผล

ต่อการรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศสูง  

 ข้อเสนอส ำหรับกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป         

 1. ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ทางดา้นจิตวทิยาองคก์ารเพิ่มเติมท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท านายการรับรู้

องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดเ้ช่น วฒันธรรมองคก์ารหรือบรรยากาศในการท างานขององคก์าร พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และองคก์ารแห่งการเรียนรู้    

 2. ในการวจิยัคร้ังน้ี การรับรู้องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ไดใ้หพ้นกังาน เป็นผูป้ระเมินตนเอง แต่ถา้

ตอ้งการผลการวจิยัท่ีมีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากข้ึน ควรให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูป้ระเมินการรับรู้

องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ท่ีดีขององคก์ารดว้ย แลว้น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อดูความสอดคลอ้ง

ของผลการวจิยั            

 3. ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถาม ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมี

การท าการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ย โดยการสัมภาษณ์ และสังเกต พฤติกรรมของพนกังาน ซ่ึงจะท าให้

ผลการวจิยัท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 
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