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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ

แบบการมีสวนรวม 2) การรับรูเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 3) ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ   

ความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชงิกลยุทธแบบมีสวนรวมกบัความผูกพนัตอองคการของบุคลากรโรงงานผลิต

อาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ใชการวิจัยเชิงปริมาณ                      

โดยการสํารวจ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม คํานวณจํานวนตัวอยางดวยสูตรของ Yamane ได 265 คน              

ผูวจิยัแจกแบบสอบถาม 300 ชดุ ไดรบักลับคืน 288 ชดุ จงึใชตวัอยาง 288 คน โดยสุมตวัอยางแบบเปนระบบ 

วิเคราะหการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม และ           

ความผูกพันตอองคการโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาคาความสัมพันธของการรับรู                

ของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมกับความผูกพนัตอองคการ
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และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05          

ผลการวจิยัพบวา การรบัรูของบคุลากรเกีย่วกบั 1) ความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธแบบการมสีวนรวม 

(คาเฉลี่ย 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) และ 2) ความผูกพันตอองคการ (คาเฉลี่ย 3.71สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.88) อยูในระดบัมาก 3) การรบัรูของบคุลากรเกีย่วกบัความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธ

แบบการมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพนัธเชงิบวกอยูในระดับสงูมาก (สมัประสิทธิ ์ สหสมัพนัธ 

.753, p-Value .000) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน

คําสําคัญ 
  ความเปนผูนําแบบการมีสวนรวม    การเปล่ียนแปลงองคการเชิงกลยุทธ    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            
ทางธุรกิจมีแตจะรุนแรงย่ิงขึ้น องคการตางๆ จําเปนตองปรับเปล่ียนแผนกลยุทธอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลอง
และทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลง หากผูบริหารเปดโอกาสใหบคุลากรไดมสีวนรวมในการเสนอความคดิ 
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญยิ่ง 
(Buchanan, 1974, 533- 546) แนวทางการบริหารในปจจุบนัจึงมุงใหความสําคัญกับความเปนผูนาํท่ีสามารถ 
สรางความผูกพันตอองคการของบุคลากรโดยใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอความคาดหวังของบุคลากร เพื่อกอ
ใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร (Hellriegel, Slocum & Woodman, 2001, 146) โดยที่ สมศักดิ์ 
ตันตาศนี และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับความเปนผู นําที่สามารถรับมือกับ                      
ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปขนาดกลางและขนาดยอม โดยนําผลการศึกษา           
ของ Randall & Coakley (2007) ซึ่งเสนอวาความเปนผูนําองคการสูการปรับตัว (Adaptive Leadership) 
เปนกระบวนการความเปนผูนาํทีส่ามารถนาํองคการไปสูการปรบัตัว โดยผูนาํตองกาํหนดประเภทของปญหา
วาปญหาใดเปนปญหาปกติประจําวนัหรอืเปนปญหาการปรับตวั โดยสนใจประเด็นทีเ่ปนปญหาหลกั ทัง้น้ีตอง
เปดโอกาสใหพนกังานมีสวนรวมกาํหนดวาปญหาน้ันจะสรางโอกาสไดอยางไร ระหวางกระบวนการผูนาํตอง
คุมครองเจาของปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีพนักงานรูสึก          
ไดรบัความคุมครอง นอกจากนี ้Appelbaum, St-Pierre & Glavas (1998) ไดศกึษาเก่ียวกับการเปลีย่นแปลง
องคการเชิงกลยุทธ (Strategic Organizational Change) ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อ               
ใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากบัสถานการณได โดยเปดโอกาสใหพนักงานมสีวนรวมกบัผูนาํในการเปล่ียนแปลง 
ซึ่งผูนําตองพัฒนาทักษะความเปนผูนํา สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทางปฏิบัติใหชัดเจน                
เปดรบัฟงพนักงาน สรางคานยิมเร่ืองสรางสรรคสิง่ใหมๆ  และทําความเขาใจมุมมองใหมนัน้ โดยคนหาแนวทาง

ปฏิบัติที่เปนจริงและใหรางวัลแกผูคิดคนนวัตกรรม การศึกษาทั้งสองดังกลาวใหความสําคัญกับความเปน
ผูนําการปรับเปลี่ยนกลยุทธองคการแบบการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งสมศักดิ์ ตันตาศนี และ ณัฏฐพันธ 
เขจรนนัทน (2553) ไดเสนอแนวทางความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธแบบมสีวนรวม โดยพฒันาขึน้
จากการศึกษาดังกลาว วาสามารถนําไปใชเพือ่พัฒนาทักษะความเปนผูนาํในการนาํองคการไปสูการปรับตวั
ในเชิงกลยุทธไดดี โดยเริ่มจากการเตรียมความพรอมในความเปนผูนํา และผูนําตองสรางวัฒนธรรมองคการ
ในการสรางสรรคความคดิใหมๆ  เพือ่ใหพนักงานในองคการมีความพรอม และมีสวนรวมในการปรับกลยุทธดวย 
ทั้งนี้ความขัดแยงอาจเกิดตามมา ผูนําตองจัดการความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น เมื่อดําเนินการปรับกลยุทธแลว 
ผูนําตองติดตามประเมินผลและควบคุมผล หากยังไมประสบความสําเร็จ ผูนําตองนําปญหานั้นยอนกลับไป

ใหพนกังานมีสวนรวมในการปรบัปรุงแกไขปญหาหรอืกลยทุธอกีครัง้  หากประสบความสาํเรจ็ ผูนาํตองรกัษา

กลยุทธนั้นใหดําเนินตอไป และใหรางวัลแกผูเสนอความคิด 
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 ทัง้นี ้สมศักด์ิ ตนัตาศนี (2556) ไดนาํแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

ศึกษากับอุดมศึกษาเอกชนในกลุมเบญจมิตร ผลการวิจัยพบวา แนวทางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง        

เชิงกลยทุธแบบมสีวนรวมสามารถนาํมาใชประโยชนสาํหรบัผูบรหิารทกุระดบัในการบรหิารสถานศกึษาอดุมศกึษา

เอกชน วดัไดโดยการท่ีผูบรหิารตองใหความสาํคญักบัการพฒันาทกัษะความเปนผูนาํ  ทัง้นีผู้บริหารระดับตางๆ 

ตองส่ือสารใหพนักงานทราบขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใหพนักงานสามารถมีสวนรวมในการปรับองคการไดอยาง       

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้แนวทางที่จะนํามาใชอาจกอใหเกิดความขัดแยงจากพนักงาน   

บางสวนได  ผูนําตองดําเนินการจัดการความขัดแยง และตองรับผิดชอบผลกระทบท่ีติดตามมา หลังจาก         

ที่ไดประกาศเปนนโยบายออกไปแลว นอกจากนี้ตองชวยปกปดผูที่เสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว    

ไวเปนความลับกอนในเบ้ืองตน เพ่ือมิใหผู เสนอปญหาหรือแนวทางการแกไขปญหาไดรับการตอตาน              

จากพนักงานอื่น ผูบริหารควรเปดใหผูใตบังคับบัญชามาขอพบเพื่อเสนอประเด็นปญหา หรือแนวทางแกไข

ปญหาไดสะดวก หลงัจากนําแนวทางดังกลาวมาใชตองดาํเนินการ  ตดิตามประเมินผลและควบคุมผลซึง่เปน

สิง่ทีจ่ะขาดเสยีมไิด หากแนวทางดงักลาวประสบความสาํเรจ็ ผูบริหารตองยกยองวาแนวทางดงักลาวมาจาก

แนวคิดของผูใด โดยใหรางวัลซึ่งอาจเปนไดทั้งรางวัลที่เปนตัวเงินหรือที่มิไดเปนตัวเงินแกพนักงานนั้นดวย 

และผูบรหิารตองนําแนวทางท่ีประสบความสําเร็จดงักลาวมาปฏิบตัอิยางตอเน่ือง แตหากไมประสบความสําเร็จ      

ผูบริหารตองพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแกไขปรับปรุง สําหรับความผูกพันตอองคการประกอบดวย

ลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพ

ขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพ่ือองคการ และความยอมรับและเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (Mowday, Steers & Porter, 1979)

 โรงงานผลิตอาหารสัตวนํา้มหาชัยในเครือบริษทั เจรญิโภคภัณฑอาหาร จาํกดั (มหาชน) ไดรบัรางวัล 

“การบริหารสูความเปนเลิศ” (Thailand Quality Class: TQC) ตดิตอกัน 2 ป ไดแกป พ.ศ. 2554 (สํานักงาน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2554) และป พ.ศ. 2555 (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) แสดงถึง           

การเปนองคการชั้นนําของไทยที่มีระบบการบริหารองคการอยางบูรณาการ อยางไรก็ตามขอมูล                            

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 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการตามการรับรูของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า

มหาชัยในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาวาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางไร ผลที่ไดอาจเกิดประโยชน         

ตออุตสาหกรรมอาหารสัตวนํ้า วงการวิชาการดานการบริหารธุรกิจ และประเทศชาติสืบไป 
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วัตถุประสงค
 1. ศกึษาการรับรูของบคุลากรเก่ียวกบัความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวม

 2. ศึกษาการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง                 

เชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ 

สมมติฐานการวิจัย 
 การรับรู ของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผู นําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมมี                  

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)     

โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรไดแก  บคุลากรโรงงานผลติอาหารสตัวนํา้มหาชัยในเครอืบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอาหาร 

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 

ใชการสุ มตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) โดยใชบัญชีรายช่ือของบุคลากรของ                              

ทกุหนวยประชากรมาเรยีงเปนระบบ การสุมจะแบงประชากรออกเปนชวงๆ ทีเ่ทากนัโดยใชชวงสุมจากสดัสวน                

ของประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามการรับรูของ

บุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม จํานวน 7 ขอ ของสมศักดิ์                

ตันตาศนี (2556) สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ จํานวน 3 

ขอใหญ 8 ขอยอย พัฒนาจาก Mowday, Steers & Porter (1979) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยพิจารณาความตรงตามเน้ือหา (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             

ความเช่ือถอืไดกบักลุมทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบักลุมตัวอยาง โดยหาคาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach (Cronbach, 1951) ไดเทากับ 0.962
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวจิยัฝากแบบสอบถามใหฝายทรพัยากรบคุคลโรงงานผลติอาหารสตัวนํา้มหาชยัในเครอืบรษิทั

เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) แจกกลุมตัวอยางตามวิธีการสุมตัวอยางที่กําหนด

 4. การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่ผานการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติที่ใช ไดแกคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปน      

ผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ หาคาความสัมพันธของการรับรู

ของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมกับความผูกพันตอองคการ

และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค กําหนดคานัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
 1.  การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใน           

ภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากบั 3.50 (S.D. = .88) เม่ือพจิารณารายดานพบวา  อยูในระดับมาก

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) ผูบริหารมีการประชุมเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาเม่ือพบความคิดที่        

ไมประสบความสําเร็จ  ( X  = 3.51, S.D. = .92) ผูบริหารเปดโอกาสสะดวกใหสามารถเสนอความคิดเห็น   

เพื่อการพัฒนาบริษัท ( X  = 3.46, S.D. = .88) ผูบริหารแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาบริษัท

ใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง  ( X  = 3.43, S.D. = .80) และผูบริหารเก็บเปนความลับในเบื้องตนเมื่อ     

มีผูเสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด ( X  = 3.41, S.D. = .88) 

ตามลําดับ 

 2.  การรับรูเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในภาพรวมระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม

เทากับ 3.71 (S.D. = .88) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะดานความเต็มใจ    

ที่จะทุมเทความพยายามอยางยิ่งเพ่ือองคการ 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 แสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1  

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและความผูกพัน     

ตอองคการ ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนแรงค (N = 779)
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 จากตารางท่ี 1 พบวา บุคลกรมีการรับรูเกี่ยวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบการมีสวนรวม

สัมพันธกับความผูกพันตอองคการเชิงบวกระดับสูงมาก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .753 อยางมี            

นยัสาํคญัทางสถิตทิีก่าํหนด เมือ่พิจารณารายดานพบวา ทกุดานมีความสมัพนัธเชิงบวกระดับสูงอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่กําหนด โดยที่ดานผูบริหารบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมี           

ขอบกพรองหรอืไมเพือ่หาแนวทางแกไขปญหา มคีาสมัประสิทธิส์หสมัพันธกบัความผูกพนัตอองคการในภาพรวม

สงูสดุเทากบั .637 รองลงมาไดแก ดานผูบรหิารบริษทัมีการมอบรางวัล หรอืเชิดชเูกยีรติผูทีเ่สนอความคิดและ

ความคดินัน้ไดนาํไปพัฒนาจนประสบความสาํเรจ็ (r =.636) ดานผูบริหารบรษิทั  เปดโอกาสสะดวกใหสามารถ

เสนอความคดิเหน็เพือ่การพฒันาบรษิทั (r = .618) ดานผูบรหิารบริษทั  มกีารประชุมเพือ่หาสาเหตแุละแนวทาง

แกไขปญหาเมื่อพบความคิดหรือกิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ  (r = .599) ดานผูบริหารบริษัทแจงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหทุกคนไดรับทราบอยางตอเนื่อง (r = .574) ผูบริหารเก็บเปน     

ความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาบริษัท  มิใหผูอื่นทราบวาใครเปนเจาของความคิด 

(r = .561) บริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานความเปนผูนํา (r = .559) ตามลําดับ      

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สําหรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอมูลที่ไดรับ ไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใด ๆ 

การอภิปรายผลการวิจัย
 การรับรูของบุคลากรของโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร 

จาํกดั  (มหาชน) เกีย่วกบัความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธแบบมสีวนรวม ภาพรวมอยูในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาประกอบกับรายงานประจําปของบริษัท อภิปรายผลไดวา การที่ผูบริหารบริษัทมีการกําหนด

ตารางการประชุมที่สําคัญรวมกัน และทุก 3 เดือนจะแตงตั้งพนักงานท่ีมาจากการเลือกตั้ง และผูนําทีมระดับ

อาวุโสทีม่าจากการแตงตัง้ ประชมุรวมกนัเพ่ือเจรจาเก่ียวกบัผลประโยชน และมกีารสนทนากอนเร่ิมปฏบิตังิาน

ทุกเชา อีกท้ังผูนําทีมระดับอาวุโสเดินสํารวจเพ่ือพบปะบุคลากร ณ จุดปฏิบัติงาน และรับฟงขอเสนอแนะ     

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง สงผลใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็น (บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า (มหาชัย), 2555)

 การรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความผูกพนัตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลท่ีไดสอดคลองกับ

รายงานประจําปของบริษทั โดยบริษทัดาํเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรทุกป ซึง่ผลการประเมินอยู

ในเกณฑดี (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัย, 2555)

 ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ         

แบบมสีวนรวมกบัความผูกพันตอองคการ พบวา มคีวามสัมพนัธเชงิบวกระดับสงูมาก อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีร่ะดับทีก่าํหนด เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับ Buchanan (1974, 533- 546) ซึง่กลาววาหากผูบริหาร

เปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมปรับแผนกลยุทธ จะกอใหเกดิความผูกพนัตอองคการ และสอดคลองกบังาน

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

ทีก่าํหนด ไดแก ดานการสงเสรมิการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดานความเปนผูนาํมคีวามสมัพนัธกบัความผกูพนั

ตอองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา                   

ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการ

สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรประจําวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี         

ประจําป พ.ศ. 2556- 2560, 2556)

 ดานการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาบริษัทใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่อง        
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับท่ีกําหนด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา การเพ่ิมชองทางการส่ือสาร     
กอใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดีและบรรยากาศการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน                
ตอองคการในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
 ดานการเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเพ่ือพัฒนาบริษัทมีความสัมพันธ           
เชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนด สอดคลองกับ Buchanan 
(1974, 533- 546) ซึ่งกลาววา หากผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมเสนอความคิดเพื่อนํามา          
เปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการของบุคลากร ทั้งนี้การเขามา    
มีสวนรวมในกิจกรรมขององคการตามบทบาทหนาที่ของตนจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
 ดานการทีผู่บรหิารเก็บเปนความลบัในเบ้ืองตน เม่ือมผีูเสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาบรษิทั มใิหผูอืน่
ทราบวาผูใดเปนเจาของความคิดมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติตามระดับที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของ Fox, Spector & Miles (2001) ซึ่งกลาววา 
ความขัดแยงมีความสัมพันธกับความรูสึกของพนักงานในเชิงลบตอพฤติกรรมการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยท่ีความคิดเพ่ือการพัฒนาบริษัทบางประการอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น สงผลใหผูเสนอ    
ความคดิถกูตอตานจากพนกังานอืน่ ๆ  ในองคการและสอดคลองกบั Maslow (1943) ซึง่กลาววามนษุยตองการ
ไดรับความรักและการยอมรับจากสังคมที่ตนดํารงอยู 
 ดานการท่ีผูบริหารบริษัทมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา เมื่อพบความคิดหรือ
กิจกรรมท่ีไมประสบความสําเร็จมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมี           
นยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบัทีก่าํหนด สอดคลองกบังานวิจยัของ Harvard Business Review Analytic Services 
(2013) ซึ่งพบวา ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมพนักงานเพื่อรวมกันหาแนวทางทบทวนและพัฒนาผลที่ได
รับจากการปฏิบัติงานเทียบกับปกอนหนาซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน
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 ดานการมอบรางวลัผูทีเ่สนอความคดิและความคดินัน้ไดรบัการนาํไปพฒันาจนประสบความสาํเรจ็

มคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัความผกูพนัตอองคการของบุคลากร อยางมีนยัสาํคญัทางสถติติามระดับทีก่าํหนด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Harvard Business Review Analytic Services (2013) ซึ่งพบวาผูบริหารควร   

มอบรางวัลสมาชิกท่ีกอใหเกิดสมรรถนะการทํางานท่ีดีเยี่ยมซ่ึงจะกอใหเกิดความผูกพันของพนักงาน               

และสอดคลองกับ Maslow (1943) ซึ่งกลาววามนุษยตองการไดรับการยกยองนับถือจากสังคมท่ีตนดํารงอยู 

 ดานการที่ผูบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรองหรือไมเพื่อ        

หาทางแกไขปญหามคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัความผกูพันตอองคการของบคุลากร อยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับที่กําหนด สอดคลองกับ Vance (2006) ที่กลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของงานเพ่ือนํา                 

มาปรับปรุงกลยุทธ ชวยใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้ตองแจงผลการตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานทราบ

ขอที่ควรแกไขพรอมแนวทางการแกไข เพื่อทํางานใหสําเร็จเพราะมนุษยตองการความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จ 

ดังกลาว สวนใหญมาจากความสําเร็จของงาน (McClelland, 1961) และงานวิจัยของ ปาริชาติ ขําเรือง         

และ กระมล ทองธรรมชาติ (2555) ที่พบวา ความกาวหนาในสายงานอาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับ            

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป 
 จากผลการวิจัย สรุปไดว าบุคลากรของโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้ามหาชัยในเครือบริษัท                        

เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีการรับรูดังนี้ 1) ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ                 

แบบการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดบัมาก และเมือ่พจิารณารายดานพบวาอยูในระดบัมากทกุดาน  2) ความผกูพนั

ตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  และ 3)         

ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมี      

สวนรวมกับความผูกพันตอองคการ พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดเปนไปตามสมมติฐาน 

 ขอเสนอแนะในการนาํไปใชประโยชน จากผลการวจิยัพบวา ผูบรหิารทุกระดับของโรงงานผลติอาหาร

สตัวนํา้มหาชัยในเครอืบรษิทัเจรญิโภคภัณฑอาหาร จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํความเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปใชในการบริหารงานเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้ผูบริหารควรมุงเนน

ความสําคัญตามลําดับคาความสัมพันธที่ไดจากผลการวิจัย โดยลําดับแรก ไดแก

 1.  ผูบริหารควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายวายังมีขอบกพรอง         

หรือไมเพื่อหาทางแกปญหา ทั้งนี้ตองแจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการทํางานดวย 

 2.  ผูบริหารควรจัดใหมีการมอบรางวัลเพื่อจูงใจผูที่เสนอแนวทางการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จ 

และตองนําแนวทางดังกลาวมาปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพื่อใหแนวทางท่ีประสบความสําเร็จดังกลาวไดรับ         

การดําเนินการอยางตอเนื่อง
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 3.  ผูบริหารควรเปดโอกาสสะดวกใหบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคการ        

ซึง่ประการนีผู้บรหิารบรษิทัไดดาํเนนิการอยูแลว โดยผูวจิยัขอเสนอแนะวาควรเพิม่การเนนยํา้สอบถามปญหา

ที่ควรปรับปรุงใหมากขึ้น หรืออาจเปดชองทางอื่นเพิ่ม เพื่อใหบุคลากรสามารถเสนอแนะไดสะดวกมากขึ้น     

จะกอใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 4.  ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุหรือแนวทางแกไขปญหาเม่ือพบความคิดหรือ

กิจกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ 

 5.  ผูบริหารควรส่ือสารขอมูลที่จําเปนเพื่อใหบุคลากรทราบแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 6.  ผูบริหารควรเก็บเปนความลับในเบื้องตน เมื่อมีผูเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาบริษัท มิใหผูอื่น

ทราบวาใครเปนเจาของความคิด เพื่อมิใหผูนั้นถูกตอตานจากผูอื่น

 7.  ผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนผูนําแกบุคลากร 

  ทัง้น้ี การดําเนินการตามแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบการมีสวนรวม

อาจชวยใหเกิดประโยชนจากการพัฒนาบุคลากรในอนาคต โดยอาจเกิดนวัตกรรมการทํางานใหม                          

ที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกวาเดิมในอนาคต จากการมีสวนรวมคิดคนของพนักงาน

 ผลการวิจัยที่ไดรับในคร้ังน้ี สามารถสรางเปน “แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวย          

ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม” ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1:   แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการดวยความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ

                 แบบมีสวนรวมซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย
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 ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิยัครัง้ตอไป ผูวจิยัขอเสนอวาควรนําแนวทางความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลง

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมไปวิจัยตอยอดความรู  โดยทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางความเปนผู นํา                

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมใหกับบุคลากรเพื่อการพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม หรือศึกษา

กับองคการธุรกิจท่ีผูประกอบการหรือผูบริหารสถานประกอบการท่ีใหความสนใจนําแนวทางดังกลาวน้ี              

ไปใช โดยติดตามศึกษาถึงผลที่ไดรับจากการใชแนวทางดังกลาวนี้ในการบริหารองคการ  นอกจากน้ี อาจนํา

แนวทางดงักลาวไปศกึษากบัองคการธรุกจิอ่ืนๆ ดวย เพือ่ศกึษาวาแนวทางดงักลาวน้ีจะสามารถนาํไปใชไดดี

เชนเดียวกันหรือไม
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