
129 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปลีย่นแปลงภายในบริษัทของ

พนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จํากดั 

THE FACTORS OF AFFECTING FOR THE COOPERATION OF THE 

STAFF CHANGES WITHIN THE COMPANY 

CASE STUDY OF SYMPHONY COMMUNICATION CO.,LTD. 

มรกต  จงไพศาล 1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟน่ี 

คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั  จาํนวน 77 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน Independent t-test, One Way ANOVA, สถิติสัมพนัธ์สหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) และ สถิติการ

วิเคราะห์เชิงถดถอยพหุฐาน (Multiple Regression Analysis)ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานในหัวขอ้ ด้านความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายขององค์กร (Trust) และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการ 

 

______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย ์ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.001 และ 0.040 ตามลาํดบั  2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารในดา้นพฤติกรรมการ

รับรู้ข่าวสาร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง

ภายในบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

คําสําคัญ  :  การเปลี่ยนแปลงในองค์กร  

Abstract 

The purpose of this research was to study the Factors of affecting for 

the cooperation of the staff changes within the company case study of 

Symphony Communication Co.,Ltd. The dependent variable is Dependent 

variables are Factors influencing cooperation in change.  Samples were 77 

employees of Symphony Communication Co., Ltd. Questionnaires were used 

for data collection. The analytical methods include percentage, mean, standard 

deviation. Hypotheses were tested by the method of Independent t-test, One 

Way ANOVA, Pearson Product Moment Correlation coefficient and Multiple 

Regression Analysis.  The result of the study found that 1.Factors experienced 

in working on the topic of trust and acceptance targets. Definition of 

organization (Trust) and proud to be part of the organization. Factors that 

influence the cooperation of the staff changes within the company with 

significant presence at 0.001 and 0.040, respectively. 2. Factor perception. In 

behavior perception. Factors that influence the cooperation of the changes 

within the company. Significant at 0.001. 

KEY WORD : The cooperation in change.  

1 . บทนํา 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี การเขา้สู่โลกดิจิตอลทาํให้สามารถเขา้สู่

แหล่งขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกรวดเร็วเป็นอยา่งมาก  ประกอบกบัการตระหนกัถึง

ความสาํคญัของพนกังานในฐานะท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของบริษทั จึงเป็นผลให้มี

การขวนขวายศึกษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นผูพ้ร้อมสําหรับการทาํงาน
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ในองค์กรท่ีให้ประสบความสําเร็จอย่างสูง  ส่ิงท่ีสําคญัท่ีเป็นปัจจยัท่ีไดรั้บการ

กล่าวถึงในปัจจุบัน คือ วิสัยทัศน์ท่ีสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและ

ความสามารถในการเตรียมความพร้อมสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่ง

แม่นยาํ  โดยมีส่ิงท่ีตอ้งเสริมสร้างและหล่อหลอมให้กลายเป็นวฒันธรรมของ

องคก์รใหไ้ดก้็คือ “การบริหารจดัการ การเปล่ียนแปลง”  

ซ่ึงช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและทรง

ประสิทธิภาพ โดยมีปัจจยัท่ีสําคญัคือการไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร

ภายในองคก์รอยา่งดีเยีย่ม แต่เพราะการเปล่ียนแปลงมกันาํไปสู่การเปล่ียนสถานะ 

หรือวิธีการในการทาํงานท่ีเคยทาํมาในอดีต  ซ่ึงอาจทาํให้บุคลากรเกิดความวิตก

กงัวล และกลวัว่าตวัเองจะสูญเสียประโยชน์ หรือความสําคญัของตนเองลดลง  

จึงอาจก่อให้เกิดการต่อตา้น  ซ่ึงการต่อตา้นเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า และเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันากลยทุธ์ท่ีจะนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จได ้ 

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดเ้ปิดเสรีทางดา้นส่ือสารโทรคมนาคม 

โดยกระทรวงคมนาคมได้ตั้งหน่วย งาน กทช. เพื่อออกใบอนุญาตให้ผูส้นใจ

ดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือสารโทรคมนาคม  ทาํให้มีผูส้นใจทั้งจากภายในประเทศและ

จากต่างประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางส่ือสารโทรคมนาคมคร้ังน้ี ส่งผล

ให้บริษทัท่ีทาํธุรกิจด้านส่ือสารโทรคมนาคมต่างต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อ ให้

บริษทัสามารถแข่งขนัไดเ้ช่นเดียวกนักบับริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ผู ้

ให้บริการวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ ประเภท 2ก/49/001 ท่ีได้

ตระหนกัและรับรู้บรรยากาศการแข่งขนัท่ีรุนแรง  และไดจ้ดัเตรียมความพร้อม

ในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจตอ้งการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อ

การให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังานบริษทั เพื่อเป็นแนวทางท่ี

จะทําให้องค์กรทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานร่วมมือร่วมใจในการ

เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีเหมาะสมตลอดจนบรรยากาศในการทาํงานท่ี

เสริมแรงให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถลดความกดดนัเพื่อให้

องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
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1.2วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภาย ในบริษทัของพนกังาน 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียน แปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

1.3สมมติฐานการวจัิย 

1.3.1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน, ตาํแหน่งงาน ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 

1.3.2  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีประกอบดว้ย ความรู้สึกวา่

ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร,  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ

องค์กร, ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความ

ภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 

1.3.3  ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

การใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน 
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1.4ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการเตรียมปัจจยัความพร้อมในการ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลง และสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อความรวดเร็วใน

การเปล่ียนแปลง 

1.4.2 จดัอบรมและใหค้วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการสร้างวฒันธรรมองคก์ร และ

นวตักรรมใหม่ ๆ 
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1.4.3 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม สนบัสนุนปัจจยัต่าง ๆ 

เพื่อลดการต่อตา้นและเพิ่มความร่วมมือร่วมใจ 

1.5   ข้อจํากดัในการศึกษา 

 มีระยะเวลาค่อนขา้งจาํกดัจึงทาํให้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดไ้ม่

ครอบคลุมประกอบกบัพนักงานส่วนงานวิศวกรรม เป็นหน่วยงานภาคสนาม 

และบางทีมเขา้ทาํงานตามกะทาํให้ไม่สามารถส่งแบบสอบถามให้ไดค้รอบคลุม

ทัว่ถึง 

2 . แนวคิด  

จิตติ รัศมีธรรมโชติ และคนอ่ืน ๆ, 2553 : 11 ไดก้ล่าวไวว้า่  “ ผูน้าํตอ้ง

กลา้เปล่ียนจะเห็นไดว้า่ในทุก ๆ การเปล่ียนแปลงนั้น  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะตอ้งมี

บทบาทท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง   

จิตติ รัศมีธรรมโชติ และคณะ, (2553 ; 8) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมในการเปล่ียน แปลงขององค์กรไว้ว่า ก่อนท่ีองค์กรจะดํา เนินการ

เปล่ียนแปลง ต้องประเมินความพร้อมในด้านทรัพยากร,  ผลกระทบท่ีมีต่อ

พนกังาน และปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมแผนป้องกนั 

สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล, (2551, 94) อาจสรุปได้ว่า  การทาํ Change 

Management ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ควรคาํนึงถึง “ความพร้อม” ใน 5 เร่ือง  

ไดแ้ก่ 1. วิสัยทศัน์ หรือเป้าหมายท่ีชดัเจน  2. ทกัษะ  :  ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงของทั้งผูน้าํและผูต้าม  3. แรงจูงใจ  : ทาํให้รู้ถึงประโยชน์ของการ

เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแลว้ไดอ้ะไร  4. ทรัพยากร : มีทรัพยากรท่ีแสดงถึง

ความเอาจริงเอาจงัและการสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง   5. แผนปฏิบติัการ   

เพื่อให้รู้ว่าตอ้งทาํอย่างไร  ตอ้งเปล่ียนเร่ืองใดบา้ง  เม่ือไร  โดยคาํนึงถึงทั้งการ

เปล่ียนกระบวนการ และเปล่ียนวฒันธรรมของคนดว้ย 

 อาํนาจ วดัจินดา. (2552 : 18-19)  ไดก้ล่าวถึง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงไวว้า่ 

โดยปกติเม่ือกล่าวถึงคาํว่า “การเปล่ียนแปลง” มกัไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของคนบาง

คน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเปล่ียน แปลงมกันําไปสู่การเปล่ียนสถานะ หรือ

วธีิการในการทาํงานท่ีเคยทาํมาในอดีตและกลวัวา่ตวัเองจะสูญเสียประโยชน์  แต่ 
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แทจ้ริงแลว้การเปล่ียนแปลงถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผลการดาํเนินงานของ

องค์การดีข้ึนก่อให้เกิดวามสามารถในการแข่งขนั และการดาํเนินงานมีความ

รวดเร็วในการเปล่ียน (Speed of Change)  ทั้งดา้นการเปล่ียนแปลงก่อนผูอ่ื้น  คือ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งมองเห็นสัญญาณ  สามารถดาํเนินการเปล่ียนแปลงองค์การก่อน

ผูอ่ื้น และในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วกว่าผูอ่ื้นดว้ยจึงจะ

ประสบผลสาํเร็จก่อนท่ีผูอ่ื้นจะตามไดท้นั  

 ก่ิงกาญจน์ วรนิทศัน์ และคณะ (2552 : 153) ไดก้ล่าวไวว้า่  การจดัการ

นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงจะตอ้งทาํดว้ยความใส่ใจจริง ๆ เป็นคาํพูดของ

คอลมัน์นิสต์ Carol Hymowitz  เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มกัจะยึดมัน่กบัอดีต  

ดงันั้น  การเปล่ียนแปลงอาจจะทาํให้เกิด  “การทะเลาะวิวาทโดยไม่มีกฎกติกา”  

จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสําหรับผูจ้ดัการทุกคน “เราอาศยัอยู่ในฤดูกาลของพายุ เฮอริ

เคนไปชัว่กาลปาวสาน ซ่ึงมีโอกาสน้อยมากท่ีผูจ้ดัการจะฟันผ่าพายุท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนั”  จากคาํกล่าวของ Martin McGuinn รองประธานกรรมการ Mellon 

Bank Corp.  ดังนั้น ผูบ้ริหารจึงควรมีวิธีการเตรียมพร้อมสําหรับความ

เปล่ียนแปลงและนวตักรรม 

 นลิน ศรพรหม,  รับมือกบัการเปล่ียนแปลงในองค์การ (อา้งอิงจาก 

http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/55/. 

Leadership2.doc) ไดก้ล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงในองค์การนั้น มิใช่เร่ืองใหม่ 

แต่เกิดข้ึนตลอดเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของ พนักงาน  กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั เป็นการวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนกังาน บริษทั ซิม

โฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ดา้น  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และ ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  โดยใช ้
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ลกัษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใช้

แบบสอบถามมาเป็นเค ร่ืองมือในการวัดเป็นหลัก   โดยจะใช้สถิ ติทาง

คอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close – end Questionnaire) และคาํถาม

แบบสเกล (Scale)  ในส่วนของประชากรนั้น  ไดเ้ก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 77  ตวัอยา่ง  

 

 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย

เพศ, อายุงาน, ตําแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปลีย่นแปลงของพนักงาน 

 

แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั 

เพศ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
T – test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

ชาย 7.379  1.263  0.40 

หญิง 7.263  1.277  (0.64) 

 

จากการศึกษาพบว่าเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.64แสดงการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้

ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
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อายงุาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
F-Test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

<1 y 7.33 1.29 0.927 

1 - 2 y 7.70 1.22 (0.453) 

3 - 4 y 6.80 1.72   

5 - 6 y 7.22 1.03   

>6 y 7.23 1.06   

 

ตาราง 4.13  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05พบว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันไม่ มี อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.453 

แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั 

ตาํแหน่งงาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือใน

การเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 
F-Test 

(Sig) 
  Mean Std. Deviation 

S1 - S3 7.43 1.35 0.445 

C1 - C2 7.00 0.88 (0.722) 

M1 - M3 7.09 0.97   

>=D1 7.33 1.73   

 

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่

ตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายใน

บริษทัของพนกังาน จากระดบัค่า Sig 0.722 
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สมมติฐานที ่ 2  ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปลีย่นแปลงภายในบริษัทของพนักงาน 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients  
t  Sig.  

Collinearity Statistics  

B  
Std. 

Error  
Beta  Tolerance  VIF  

1 

(Constant)  0.955 0.999   0.956 0.342     

important  -0.02 0.127 -0.024 -0.159 0.874 0.351 2.848 

expect  -0.015 0.145 -0.017 -0.102 0.919 0.28 3.57 

attitude  0.041 0.164 0.041 0.251 0.802 0.304 3.293 

trust  0.582 0.165 0.516 3.523 0.001 0.373 2.678 

willing  -0.074 0.138 -0.071 -0.535 0.594 0.451 2.215 

proud  0.342 0.163 0.255 2.098 0.04 0.542 1.845 

  

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงาน  ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับ

เป้าหมายขององคก์ร (Trust)  และ ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทั

ของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ 0.040  
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สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยมีอทิธิพล

ต่อการให้ความร่วมมือในการเปลีย่นแปลงของพนักงาน 

 

Model Unstandardizd 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta) 
2.636 0.797 

 
3.309 0.001 

  

commu

nication 
0.636 0.107 0.567 5.958 0 1 1 

 

 

ปั จ จัย ด้ า น ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร  ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร 

(Communication)  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

 5.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน, ตาํแหน่ง

งาน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของ

พนกังาน จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, อายุงาน และตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มี

อิทธิพลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีประกอบดว้ย  

ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร, ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง

จากองคก์ร, ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร, ความเช่ือมัน่และยอมรับ 
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เป้าหมายขององค์กร, ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ของ

องคก์ร และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  

สรุปได ้ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน  ด้านความ รู้ สึกว่าตนมี

ความสําคญัต่อองค์กร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร  

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร,  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพื่อประโยชน์ขององคก์รและความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ไม่มี

ผลต่อการใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน 

 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า  ปัจจยัด้านความเช่ือมั่นและยอมรับ

เป้าหมายขององค์กรท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังานท่ีต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงของพนักงาน  จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปได ้ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ด้านท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นนโยบาย 

ข่าวสาร เป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนความเคล่ือนไหวใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัได้โดยง่าย,  บริษทัมีการให้ขอ้มูลข่าวสารสําคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการ  กลยุทธ์ แผนงาน ความกา้วหน้า ตลอดจนปัญหา

และอุปสรรคโดยไม่ปิดบัง, บริษัทเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอ แนะจากพนกังาน, ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนกังาน, ผูบ้ริหารไม่อธิบายให้พนกังานทราบ

เหตุผลในการตดัสินใจท่ีสําคญั,  ผูบ้ริหารได้ช้ีแจงกระบวนการ วตัถุประสงค ์

ขอบเขต และเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงองคก์รใหก้บัพนกังานให้ไดรั้บทราบ

อย่างชัดเจนและมีแบบแผนในการดาํเนินการท่ีแน่นอนชัดเจนและปฏิบติัได้

ให้กบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบในเวลาท่ีเหมาะสม,บริษทัมีการพฒันาเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กบัพนกังานให้สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทางธุรกิจ,การทราบเป้าหมายและตวัวดัท่ีชัดเจนทาํให้ท่านรู้สึกทา้ทายในการ
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ทํางานและเม่ือแนวคิดของท่านไม่สอดคล้องกับแนวทางการทํางานของ

หน่วยงานท่านมกัจะได้รับคาํอธิบายจากหัวหน้างานของท่านจนกระทัง่ท่าน

เขา้ใจและสามารถนอ้มรับมาปฏิบติัโดยสะดวกใจ 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าปัจจยัพฤติกรรมด้านการรับรู้ข่าวสารท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทั

ของพนกังานท่ีต่างกนั 

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากการศึกษาปั จจัย ท่ี มี อิทธิพล ต่อการให้ควา มร่วมมื อในกา ร

เปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนกังาน บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั  ผู ้

ศึกษาขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

5.1.1 จากผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล  อนัประกอบดว้ย เพศ, อายุงาน 

และตาํแหน่งงาน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานใหม่ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 54.55  และ ตาํแหน่งงานระดบั S1 – S3 (ระดบัปฏิบติังาน)  คิดเป็นร้อย

ละ 70.10  แสดงถึงอตัราการเติบโตของบริษทัท่ีมีการรับพนกังานจาํนวนมากเพื่อ

รองรับการขยายตวัของบริษทั   ซ่ึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีบริษทัจะสามารถสร้าง

วฒันธรรมท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับกระแสการแข่งขันท่ี

รุนแรงในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจดัให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุน้และต่ืนตวัในดา้น

การเปล่ียนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) ตลอดจนทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงเพื่อ

เป็นจุดแขง็ของบริษทัในการแข่งขนั 

5.1.2   จากผลการวิจัยปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน  ผู ้ศึกษามี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน  ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย

ขององค์กร  และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่ แมพ้นกังานส่วนใหญ่ของบริษทัจะเป็นพนกังานท่ีมีอายุงานนอ้ยกวา่ 2 
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ปี  (คิดเป็นร้อยละ 54.55)  และอยู่ในตาํแหน่งงานระดบั S1 – S3 (ระดับ

ปฏิบติังาน)  คิดเป็นร้อยละ 70.10   แต่ประสบการณ์ในดา้นความเช่ือมัน่และ

ยอมรับเป้าหมายขององค์กร และความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ประสบความสําเร็จในดา้นการบริหารเป็นอย่าง

สูงท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์กร  ตลอดจนการ

สร้างความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ให้กบัพนกังานส่วนใหญ่ของ

องคก์รได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนและ

ฝ่าฟันอุปสรรคท่ามกลางภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง    

ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร, ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บ

การตอบสนองจากองค์กร, ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างแสดงความคิดเห็นโดยให้ความสําคญัในระดับน้อยกว่าในทุกปัจจัย  

ดงันั้น บริษทัควรให้ความสําคญัในดา้นการพฒันาเป็นรายบุคคล  การให้รางวลั

สาํหรับการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคล  เพื่อให้พนกังานมีการตระหนกัรู้

ถึงความสาํคญัของตนในฐานะเป็นผูร่้วมขบัเคล่ือนองคก์รจะทาํให้องคก์ารมีการ

พฒันา การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 5.1.3 จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ 

ดงัน้ีปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร  ดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของพนักงาน 

เน่ืองจากบริษทัอยู่ในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนั

สูง และใช้เงินลงทุนมหาศาล  ซ่ึงบริษทัสามารถยืนอยู่แถวหน้าของธุรกิจน้ีได้

ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทพยายามของพนกังาน และผูบ้ริหาร  ซ่ึง

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความ

ร่วมมือในการเปล่ียนแปลงมากเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารให้ความสําคญั

ต่อการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเร่ือง ราวและทิศทางตลอดจนนโยบายของบริษทัเป็น

อยา่งมาก และจากแผนธุรกิจปี 2554 ท่ีบริษทัมีแผนการขยายกิจการทาํให้มีการ

รับพนกังานใหม่เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นทางบริษทัจึงควรให้ความสําคญั ต่อการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการส่ือสารและพิจารณาช่องทางการส่ือสารให้ครอบคลุม และ

สามารถตอบสนองต่อวถีิการทาํงานขององคก์รใหม้ากข้ึน     

5.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

5.1.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียน แปลง (Change Agent)  ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของ

องคก์รในปัจจุบนั 

5.1.2 ควรมีการศึกษาโดยแยกกลุ่มงานให้ชดัเจน เช่น ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายขายและการตลาด เพื่อนาํผลการวิจยัมาพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีคาดว่าจะ

เป็นจุดเร่ิมตน้ปัญหาท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ขก่อนท่ีจะปัญหาจะลุกลาม  เช่น 

 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อ

องคก์ร 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3.ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อ   

ท่านอยา่งตรงไปตรงมาและให้

ความสาํคญัต่อท่านเหมือนเพื่อน

ร่วมงานคนอ่ืนๆ 

1 10 7.61 2.272 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

การจัดทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

อนุเคราะห์จาก ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและ ดร.มทัธนา  พิพิธเนาวรัตน์ท่ีได้

ให้คาํแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่การศึกษาคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อาจารยท่ี์คอยช่วยเหลือ  ให้กาํลงัใจ 

และสนบัสนุนการทาํรายงานคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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ขอขอบพระคุณหวัหนา้งาน เพื่อนนกัศึกษา และผูต้อบแบบสอบถามทุก

ท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั

ยิง่ในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี  คุณค่าและประโยชน์ใดท่ีไดรั้บจากรายงานคน้ควา้อิสระใน

คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ด่ทุกท่านท่ีเป็นส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จในคร้ังน้ี 
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