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นางสาว สิริพร ฑิตะล าพูน: ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ดร. อัฏฐมา บุญปาลิต 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสอดคล้องของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับพนักงาน  4 ระดับในองค์กร ได้แก่ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรง ใช้จ านวนตัวอย่าง 600 คนของร้านค้าวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ 6 ราย ได้แก่ โฮมโปร โฮมเวิร์ค บุญถาวร ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ และดูโฮม ท าการสุ่มในอัตราเท่ากันร้านละ 
100 คน จากพนักงานระดับละ 25 คน การวิเคราะห์ใช้ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน แล้วจึงใช ้แนวคิด Soft 
System Methodology เพื่อพัฒนารูปแบบ 

ผลการศึกษาพบว่า ความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแบบพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีค่าไค-สแควร์ (χ2) 

37.04 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.14 ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ χ2/df = 1.88 ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI = 0.98) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว AGFI = 0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA = 0.022) ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่าพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบเรียงล าดับได้ดังต่อไปนี้ ด้านความพึงพอใจในชีวิตและการท างาน (Sat = 0.95) ด้านความผูกพันต่อ
องค์การ (Com = 0.93) ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus = 0.92)  และด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima = 0.91) 
ในการประยุกต์ใช้ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ  จะท าให้พนักงานท างานอย่างเต็ม
ความสามารถในการเพิ่มพูนคุณภาพในการปฏบิัติงานให้ร้านคา้ปลีกมคีวามก้าวหน้า ด้วยความเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อ
การสร้างสรรค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธท่ีจะท าการริเริ่มใดๆ หรือจ ากัดปริมาณงาน มีความ
จริงใจ ไม่เปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อื่นดีกว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงและให้ความร่วมมือในการช่วย
สนับสนุนให้เป้าหมายของร้านค้าปลีกบรรลุผลส าเร็จ  รวมทั้งมีความเต็มใจในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากท่ีสุดนอกจากน้ันยังต้องการอยู่กับร้านค้าปลีกให้
นานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย แสดงออกถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวท่ีกลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนด้วย 
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This research aimed to study factor effecting the development of an appropriate 
organizational citizenship behavior (OCB) of employees working in big retailers of construction 
materials in Bangkok and perimeter mixed-method methodology. By applying a qualitative 
method on In-depth Interview and quantitative research method with Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) which used questionnaire by purpose sampling with different levels of employees 
working in retailers of construction materials of 6 shops, Homepro, Homeworks, Thai Watsadu, 
Boonthavorn, Dohome and Global House. This research used a specific sampling with 4 levels of 
employees in the organization, including top-level managers, middle-level managers, first-level 
managers and operational level. The samples of this research were 600 employees to 
analyze used the Relative Chi-square and the Second Confirmatory Factor Analysis desirable 
behavior of employees and then use the Soft System Methodology to develop the framework. 

The findings of the research were found Chi-Square (χ2) value = 37.04 with 

statistical significance at p-value of 0.14 and Relative Chi-square χ2/df = 1.88, Comparative of fit 
index (CFI) = 0.99, Goodness of fit index (GFI = 0.98), Adjusted goodness of fit index : AGFI = 0.97 
and Root mean square error of approximation (RMSEA = 0.022). All values met the criteria and 
revealed that an appropriate organizational citizenship behavior consists of 4 elements sorted as 
follows: Satisfaction in Work Life (Sat = 0.95), Organization Commitment (Com = 0.93) 
Organization Justice (Jus = 0.92) and Organization Image (Ima = 0.91). The results of this research 
can be applied for organization development process and human resources management and 
development through the enhancement of organizational commitment, leadership style and 
organizational climate for increasing organizational citizenship behavior in order to organization 
effectiveness. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.อัฏฐมา 
บุญปาลิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน า และถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญ
ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณ 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือใช้
ส าหรับการวิจัย และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญากุล อาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษ
สินธุ์ และอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ในความกรุณาและเสียสละเวลาในการเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือให้งานวิจัยนี้มีเนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ชัยดิเรก และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ที่สละเวลาใน
การให้ข้อมูล ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัย ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งเพ่ือน ามาใช้ในการท างานวิจัยนี้ รวมถึงให้ความกรุณา ช่วยเหลือผู้วิจัยในทุกๆ
ด้าน เป็นอย่างดีตลอดมา 

ขอพระขอบคุณ คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ คุณสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ คุณสหภัทร โภคบูรณกุลชัย 
ที่ให้ข้อมูล ความรู้จากการสัมภาษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆ ทุก
คนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณส าหรับความห่วงใยและก าลังใจจากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังใจจาก 
คุณพ่อ พ.ต.ท.มนัส ฑิตะล าพูน คุณแม่นัยนา ฑิตะล าพูน ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ที่คอยห่วงใย สนับสนุน
การศึกษาเพ่ือรอความส าเร็จของผู้วิจัยและเป็นแรงใจที่มีค่าอย่างยิ่งส าหรับผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความ
ต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจนสามารถให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

โดยมีขนาดของรายได้สูงเป็นอันดับรองจากภาคอุตสาหกรรมและมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสองรอง
จากภาคเกษตรกรรม ที่ส าคัญคือส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง  ธุรกิจค้าปลีก
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศโดยรวม เป็นตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดย
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ค้าส่ง 
(Wholesaler)  ไปยังผู้ซื้อคนสุดท้าย (Paul, Sankaranarayanan et al. 2016) โดยท าหน้าที่เป็น
เสมือนห่วงโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้ซื้อ ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ในการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้แก่สินค้า ช่วยลดต้นทุนในการจ าหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตและท าให้ผู้ซื้อ
สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ท าให้ธุรกิจต่างๆสามารถด าเนินการต่อไปได้ (Rosenbaum, Otalora 
et al. 2016) อุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทยสร้างมูลค่าทางการตลาดและรายได้ให้แก่ประเทศ
เป็นจ านวนมากโดยใน ปี พ.ศ. 2560  มีมูลค่ามากกว่า 2.0  ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.85 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของ GDP (ศูนย์วิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2561) จากการที่ธุรกิจค้าปลีกมี
การเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้น การสูญเสียลูกค้าเกิดได้
ง่ายอย่างรวดเร็ว เช่น ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งซื้อ
สินค้า สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ราคาและคุณภาพได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างจึงต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันจะน าไปสู่การจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อ
อย่างยั่งยืน  
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB Economic Intelligence Center (EIC) (2561) มีข้อมูล
ที่แสดงว่าธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีศักยภาพเติบโตสูงจากก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นและการเติบโตของภาค
อสังหาริมทรัพย์ แต่มีภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ต่างเร่ง
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในต่างจังหวัดและมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้
ซื้อในแต่ละพ้ืนที่จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อที่นิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่มากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ทั้งที่อัตราเติบโตที่สูงกว่ายอดค้าปลีก
โดยทั่วไปมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 ต่อปี เท่านั้น โดยจ านวนสาขาของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ยังมีไม่มาก จึงมีการขยายสาขาแบบก้าวกระโดด เพ่ือครอบครองท าเลที่ดีก่อนคู่แข่ง  ซึ่งร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่จะมีสินค้ามากกว่า 50,000 SKUs  
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559: 1-3)  ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมของตลาดค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นซึ่งตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะมีมูลค่าประมาณ 342,000 ล้านบาท
แต่การแข่งขันในตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพราะมีการขยายตัวเปิดสาขากัน
เป็นจ านวนมากในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีขนาดและพ้ืนที่ที่กว้างขวาง มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย มี
การจัดวางสินค้าที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าและมีระบบการจัดการและการบริการที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบครบ
วงจร ที่มีรูปแบบบริการแบบครบวงจร (One-Stop Shopping) มีสินค้าท่ีหลากหลายและร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะด้าน เช่น ร้านขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันที่เข้มข้น  
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2561)  ได้รายงานว่าแม้
ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจจะค่อนข้างสูง แต่ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายถึงร้อยละ 8-12 
ต่อปีและมีมูลค่าตลาดวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ประมาณ 460,000 ล้านบาท ท าให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศ รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้า ออกโปรโมชั่นราคาพิเศษ ส่วนลด 
และของแถมตามเทศกาล ตลอดจนการท าตลาดออนไลน์เพื่อเจาะลูกค้าให้ได้มากที่สุด (ภาพท่ี 1)  

 

 
 

ภาพที่ 1. สาขาของร้านปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ 
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สิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ (2561) กรรมการผู้จัดการ กิจการ บุญถาวร เซรามิค จ ากัด กล่าว
ว่านโยบายของบุญถาวรจะมุ่งขยายสาขาไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองหลักและสร้างโมเดลแฟรนไชส์ 
เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม สู่ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ซื้อจากการสั่งสมประสบการณ์ ปรับปรุง 
พัฒนาระบบต่างๆ มาโดยตลอด จนมีศักยภาพมากพอท่ีจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเป็นการ
ผนึกก าลังเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้า
และจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้มีความเชื่อมั่นเพ่ิมด้วยอีกทั้งการที่มีสินค้าให้เลือกสรรนับหมื่นรายการ 
ร้านบุญถาวร เป็นศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเป็น Lighting Center ศูนย์รวม
ไฟตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สินค้าตกแต่งที่มีคุณภาพทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ จึง
ต้องเตรียมความพร้อมในด้านพนักงานที่ให้ค าแนะน า ตลอดจนบริการที่ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานรับรอง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชื่นชอบและพึงพอใจในคุณภาพของการบริการ  
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นความรู้
เป็นฐาน ส่งผลให้ทุกองค์การต่างเผชิญภาวการณ์แข่งขัน และในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์
การแย่งชิงตัว มาจากองค์การอ่ืน โดยเฉพาะที่เป็นพนักงานขององค์การที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาการชิงตัวในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ จึงท าให้เกิดสงครามการแย่งชิงพนักงาน 
ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักถึงความส าคัญในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพ่ือดึงดูด
และรักษาพนักงานไว้ มิให้พนักงานถูกองค์การอ่ืนแย่งชิงไป  ปัญหาการแย่งชิงตัวพนักงานส่งผลเสีย
ต่อองค์การเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณที่ท าให้องค์การมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพ่ิมขึ้น 
เพราะต้องท าการสรรหาคัดเลือก และใช้เวลานานในการพัฒนาพนักงานใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือมาทดแทนพนักานที่สูญเสียไป (Manley, 1996) ซึ่งเป็นการลงทุนที่สู งและใช้แวลานาน 
นอกจากนี้การสูญเสียพนักงานให้แก่องค์การคู่แข่ง ยังท าให้คู่แข่งรู้กลยุทธ์ และสามารถน าความรู้
ความสามารถของพนักงานไปต่อยอดก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้  
 ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หาได้ยากและทดแทนไม่ได้ หากขาดแคลนก็จะส่งผลให้
องค์การขาดประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณค่า มี
ความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  (Noe 
and Premeaux, 2008) การเน้นคุณค่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของทุนมนุษย์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้ ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดคือการท าให้บุคลากร มีความผูกพันต่อองค์การอย่างเหนียวแน่น และใช้
ความพยายามพิเศษในทุกทางเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จสูงสุด ดังนั้นทุกแห่งจึงพยายามคัด
สรรบุคลากรที่มีศักยภาพและดึงออกมาให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้นานที่สุด  โดย
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความสามารถในการท างานให้สูงขึ้น ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
มีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการท างาน เพราะจะน าไปสู่การท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
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 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่สามารถน าไปพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้องค์การมี

ตัวแบบในการรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์การนานที่สุด  และมีพฤติกรรมที่ พ่ึงประสงค์  

เนื่องจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ เป็นธุรกิจที่ก าลังขยายตัว  จึงน่าจะเป็นแบบอย่างของ

อุตสาหกรรมค้าปลีกอ่ืนๆ ได้ หากน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ พึง

ประสงค์ของพนักงานในแต่ละระดับ ให้มีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีของ

องค์การ นอกจากนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้แนวคิดวิธี SSM 

(Soft System Methodology) ซึ่ งเป็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ปรับปรุงการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA)  อันเป็นวิธีในการสร้างแบบจ าลองโมเดลของขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง

ละเอียดและจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้แต่ละกิจกรรมมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งเจ้าของธุรกิจ พนักงาน และลูกค้าให้ ได้ประโยชน์สูงสุด 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้ากับระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับของความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจ
ในชีวิตการท างานและภาพลักษณ์องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพ่ือพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 4. เพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ใช้ระเบียบวิจัยการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Methods Research) โดยเริ่มจากการวิจัยเอกสารที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม จากทั้ง

หนังสือ วารสารและบทความวิชาการ รายงานการประชุม สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปประเด็นปัญหาของงานวิจัย และสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยและใช้แนวทางการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เพ่ือใช้ในการทดสอบและยืนยันองค์ประกอบของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สังเคราะห์ขึ้นและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) น ามาเสริมให้ได้องค์ความรู้ที่กว้างและมีความละเอียด มากขึ้นในการตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จะมีตัวแปรอิสระดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก 

(Affective Commitment) 2) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuous Commitment) และ 3) 

ความผูกพันทางบรรทัดฐาน  

 2. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความพึงพอใจใน

ชีวิตการท างาน (Satisfaction of Work) และ 2) ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (Satisfaction of 

Life)  

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความยุติธรรมด้านการ
กระจาย 2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน และ 3) ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์  
 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ 2) 
ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการและ 3) ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดู

โฮม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างจะใช้ขนาดที่ได้จากการค านวณ 600 คน ในอัตราเท่ากัน ร้านละ 100 คน 

โดยผู้วิจัยจะท าการสุ่มกลุ่มละ 25 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ  

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) 

ดูโฮม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับ

ปฏิบัติการกลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน 

 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการวิจัย ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 1. ทราบระดับของความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในชีวิต
การท างานและภาพลักษณ์องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดประโยชน์กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ที่
จะน าไปใช้ในการพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดอ่ืนๆ 
 2. ทราบองค์ประกอบของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ได้ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่านการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตได้สูงสุดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในในโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 4.  ได้องค์ความรู้เพ่ือให้นักวิชาการที่สนใจน าไปศึกษาต่อยอดต่อไป  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ   
 ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) หมายถึง ธุรกิจหรือร้านค้าที่น าเสนอสินค้าหรือบริการไป
ยังลูกค้าเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่ทางธุรกิจ โดยจัดหาสินค้าในปริมาณมากและทยอยขายให้กับ
ลูกค้าปริมาณน้อยประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกออนไลน์ หรือมี การน าเสนอสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า เช่น 
ร้านค้า อินเทอร์เน็ต ทีวี และโทรศัพท์     
 ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ (Big Box) หมายถึง ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด
ใหญ่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดูโฮม ที่
มีสินค้ามากกว่า 50,000 รายการตั้งแต่ดินจนถึงโลหะ พลาสติกหรือแก้ว วัสดุแบ่งแยกในหลายด้านไม่
ว่าโครงสร้างทางวัตถุหรือจุดประสงค์การใช้งาน มีการจัดจ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการออกแบบ
ร้าน และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบ มีการให้บริการที่ครบวงจร มี
การน าเอาเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น การด าเนิน
ธุรกิจแบบมืออาชีพซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก และระบบจัดการบริหารงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่า
ร้านค้าปลีกแบบเดิมระบุชื่อร้านที่จะใช้เก็บข้อมูลได้เลย 

ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึง ผลการสนองตอบของ
ลูกค้า ต่อการบริการหรือการขายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ถ้าลูกค้าพึงพอใจ ย่อม
สนองตอบในเชิงบวก เช่น ซื้อของมากขึ้น ซื้อของโดยไม่ต่อรองราคา เป็นลูกค้าประจ ามีการซื้อซ้ า 
และก่อให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน  

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน หมายถึง การกระท าที่ไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลอย่าง
เป็นทางการ แต่เกิดขึ้นเองของพนักงานที่ เต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีของการท างาน 

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของพนักงานที่มีต่อ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่เป็นความรู้สึกที่ได้รับจากการตอบสนองทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการท างานว่า พอใจ ไม่พอใจ มีความสุขหรือไม่มีความสุข   

ความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice) หมายถึง ความยุติธรรมที่องค์การ
จัดสรรให้กับบุคลากร เช่น ด้านค่าจ้าง การจัดสรรงานและภาระงาน  การจัดสรรพ้ืนที่  และ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ความเคารพ ค านึงศักดิ์ศรี และให้ เกียรติซึ่งกันและกัน และจาก
ความสัมพันธ์กับองค์การ ด้วยการสื่อสารรายละเอียดต่างๆ อย่างมีเหตุมีผลให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ ซึ่งจะประกอบด้วย 
 1. ความยุติธรรมด้านกระจาย (Distributive Justice) หมายถึง การที่บุคลากรรับรู้ความ

ยุติธรรมจากการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากค่าจ้าง (Payment) และ งาน (Job) อย่างเสมอภาค เท่า
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เทียม และเป็นไปตามความต้องการของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดย

บุคลากรตีความเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ตนได้รับจากกิจการ มีความเหมาะสมและความถูกต้องในการ

จัดสรรผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆที่บุคลากรน ามาลงทุนให้กับองค์การ คือ ความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ 

 2. ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Allocation Justice) การที่องค์การให้ความยุติธรรม

แก่บุคลากรในการจัดสรรทรัพยากรและสภาพแวดล้อมได้แก่ การจัดสรรเวลาในการท างานให้กับ

พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้บุคลากรสามารถท ากิจกรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้

อย่างเต็มความรู้ความสามารถ รวมทั้งให้เวลาพัฒนาตนเอง กับการจัดสรรพ้ืนที่ในการท างาน 

ระยะทาง การก าหนดต าแหน่ง สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 

   3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ (Relation Justice) หมายถึง การที่บุคลากรได้รับรู้

ความยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติระหว่างกันจากความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Supervisor 

Relation) ด้วยความเคารพ ค านึงศักดิ์ศรี และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจากความสัมพันธ์กับ

องค์การ (Organization Relation) ด้วยการสื่อสารรายละเอียดต่างๆ อย่างมีเหตุมีผลให้กับบุคลากร

ภายในองค์การ 

ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Satisfaction of Work Life) หมายถึง ความสมดุลที่

เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาการท างานกับช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตกับครอบครัว  เวลาระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวกับงานที่ครอบคลุมทั้งการท างานตามเวลางานปกติและนอกเวลางานกับการใช้ชีวิตครอบครัว 

การมีอิสระในการใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

แต่ละสถานการณ์การที่พนักงานสามารถจัดการกับชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และ กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากการท างานได้อย่างเหมาะสม สมดุล ตามระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล และ

สถานการณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย 

 1. ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Satisfaction of Work Life) หมายถึง การที่

พนักงานรู้สึกถึงความสมดุลและพึงพอใจจากการท างาน มีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย  รู้สึกสุข

ใจทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคน มีความท้าทายกับงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง แม้ว่าจะยากล าบากแค่

ไหน เพ่ืออุทิศตนช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ   

  2. ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (Satisfaction of Life) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับ

จากครอบครัว รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว แม้มีปัญหาที่ท างาน สมาชิกครอบครัวไม่เคย
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ทอดทิ้ง ให้ก าลังใจ เมื่อกลับบ้านไปหาครอบครัว จะรู้สึกยิ้มได้กับทุกคน แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็

ตาม 

 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ ที่สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท จงรักภักดี ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นบุคลากรและเต็มใจที่จะอยู่กับ

องค์การ ประกอบไปด้วยความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันแบบต่อเนื่อง  และความผูกพันทาง

บรรทัดฐาน 

1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกี่ยวกับ

อารมณ์ของบุคลากร ในรูปแบบความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากท างานร่วมกับองค์การเนื่องจากมี

ความรู้สึกเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและเห็นคุณค่าขององค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะทุ่มเท ด้วย

การอุทิศตนให้กับองค์การอย่างเต็มที ่  

2. ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuous Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่อยู่บน

พ้ืนฐานของผลประโยชน์และผลได้ผลเสียของตนเองจากต้นทุนที่บุคลากรให้กับองค์การโดยแสดงออก

ในรูปของพฤติกรรมในการท างานว่าจะท างานต่อกับองค์การนั้นต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่

ท างานและเข้าใจว่าการลาออกจากหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบจะส่งผลให้ เกิดผลเสียต่อตนเองและ

องค์การ 

3. ความผูกพันทางบรรทัดฐาน หมายถึง ระดับความผูกพันทางจิตใจของบุคคลที่ผูกพันต่อ
องค์การด้วยจิตส านึกที่ว่า การอยู่ในองค์การเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีศีลธรรม ด้วยความรู้สึกส านึกในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ต้องการปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน 

ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Institution Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล
ตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกิจการจดทะเบียน หรือผลการด าเนินงาน ที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ที่บุคคลนั้นรับรู้และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับรู้ ตีความหมาย และเปรียบเทียบคุณลักษณะผ่านความเชื่อ ทัศนะคติ ความรู้สึกประทับใจที่
สามารถจดจ าได้จากภาพลักษณ์ของกิจการ การรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของกิจการซึ่งภาพลักษณ์นั้นจะก่อ
ตัวขึ้นในจิตใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียของกิจการทั้งหมด โดยเกิดจากการแสดงตัวตนออกมาผ่านการ
สื่อสารอย่างตั้งใจ เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือแสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจ เช่น การวิจารณ์
จากพนักงานหรือสื่อ เป็นต้น ภาพลักษณ์จะก่อขึ้นจากการรับรู้ถึงคุณลักษณะของกิจการนั้นๆ และ
เป็นการรับรู้ที่มีสัมพันธ์กับประสบการณ์ ความเชื่อ ความรู้ และความประทับใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ของกิจการที่ต่อกิจการประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate 



  10 

Image)  2) ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ  (Product/Service Image)  และ 3) ด้าน
ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) 
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บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง

งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่เป็นหนังสือ วารสารวิชาการ สื่ออินเตอร์เน็ต รายงานการ

ประชุม หนังสือพิมพ์และวารสารด้านการก่อสร้างและตกแต่ง เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์แลบูรณาการ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง สร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยใน

การสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึกเพ่ือให้ได้ ความรู้ ความจริง ในการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็นมีรายละเอียดของการน าเสนอ

ดังต่อไปนี้ 

 1. บริบทของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

  1.1 ความหมายของการคา้ปลีก   

1.2 วิวัฒนาการค้าปลีกของประเทศไทย  

  1.3 ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

  2.1 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 

  2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

  3.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

  3.2 ปัจจัยของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ 

  4.1 องค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การ 

  4.2 ปัจจัยของความยุติธรรมในองค์การ 

 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

  5.1 องค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

  5.2 ปัจจัยของการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

 6. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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2.1 บริบทของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง   

 2.1.1 ความหมายของการค้าปลีก 
การค้าปลีก (Retailing) คือการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงไป

ยังผู้ซื้อคนสุดท้าย ซึ่งจะซื้อไปใช้ส่วนตัว ไม่ใช่ซื้อเพ่ือน าไปใช้ในการท าธุรกิจ เป็นการขายสินค้าและ

บริการให้กับผู้ซื้อคนสุดท้ายโดยรูปแบบการค้าปลีก แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การค้าปลีกท่ีต้อง

อาศัยหน้าร้านและที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน  ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องลงทุนสร้างหน้า

ค้า รูปแบบดังกล่าว ได้แก่ การขายตรง  (Direct Sales) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การ

ขายผ่ านสื่ อ  (Media Retailing) จาก เครื่ อ งจ าหน่ วยสิ นค้ า อั ต โนมั ติ  (Automatic Vending 

Machine) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ แบบ B2C (Business to Consumer) 

การค้าปลีกได้พัฒนาเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่ง

หน้าที่ของการค้าปลีกคือ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อเวลาและสถานที่ สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ซื้อ

เรื่องคุณภาพสินค้า ช่วยขยายอ านาจให้กับผู้ซื้อ ท าหน้าที่ส่งเสริมการขายและเป็นคลังสินค้า ท าหน้าที่

ในการพัฒนาชุมชนในย่านนั้น ซึ่งภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับธุรกิจการค้าปลีกคือภาวะเศรษฐกิจ

เจริญเติบโต มีผลให้กิจการค้าปลีกมีผลก าไรหรือภาวะเงินเฟ้อ ท าให้กิจการต้องลดก าไรให้น้อยลงและ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ า จะเป็นช่วงที่ประชาชนจ านวนมากตกงาน ท าให้ไม่มีรายได้ ไม่มี

อ านาจซื้อและต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด (Ancarani and Shankar 2004) 

 2.1.2 วิวัฒนาการค้าปลีกของประเทศไทย (Retail Business History in Thailand) 
 อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2561 : 134-135) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการค้าปลีกไทยว่าแบ่ง

ออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ 

1. ยุคเริ่มต้นของห้างสรรพสินค้า (พ.ศ.2507- 2525) ยุคนี้เริ่มจากก าเนิดห้างไดมารูใน ปีพ.ศ. 

2507 และการขยายธุรกิจของห้างเซ็นทรัล สาขาที่2 ที่สีลมในปี พ.ศ. 2511 ความส าเร็จของการ

พัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2500 ท าให้รายได้ประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของคนกรุงเทพฯ เพิ่ม

มากขึ้น 

2. ยุคห้างสรรพสินค้าขยายตัวสู่ชานเมือง (พ.ศ.2526-2532) เช่น ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ใน

ปี พ.ศ. 2526 หรือ ห้างเดอะมอลล์ สาขาท่ี 2 บนถนนรามค าแหง การเปิดแถวชานเมืองเนื่องจากการ

ขยายตัวของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เริ่มขยายฐานธุรกิจไป

ต่างจังหวัด เช่น ในปี พ.ศ. 2535 ห้างเซ็นทรัลได้เปิดสาขาไปท่ีจังหวัด เชียงใหม่ เป็นต้น 
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  3. ยุคการเกิดของห้างค้าปลีกรูปแบบใหม่และการขยายการลงทุนแบบเกินตัว (พ.ศ.2532-

2539) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเกินร้อยละ 10 ระหว่าง ปีพ.ศ.2530 - 2532 ท าให้

ผู้ประกอบการขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก และมีธุรกิจแบบใหม่ ได้แก่ ธุรกิจ

ประเภทร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นที่เปิดในปีพ.ศ. 2532 ร้านเอเอ็ม-พีเอ็ม เปิดในปี 

พ.ศ. 2533 ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ในปีพ.ศ. 2535 ห้างบิ๊กซี ซึ่งเป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่ง

แรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ในการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการประหยัดต้นทุน 

เช่น กลุ่มเซ็นทรัลกับกลุ่มโรบินสัน เป็นต้น หรือการลงทุนสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เสรีเซ็น

เตอร์ ฟิวเจอร์พาร์คบางแค ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และซีคอนสแควร์ เป็นต้น 

 4. ยุคก้าวกระโดดของห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตจากต่างชาติ ในปี พ.ศ.2540 - 2545 หลังจากเกิด

ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มประสบปัญหาหนี้สินอย่างรุนแรง ท าให้มี

การน าเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ ท าให้ผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและขนาด

กลาง ที่ยังมีการบริหารจัดการแบบเดิมต่างตั้งตัวไม่ทันและธุรกิจค้าปลีกประเภทดิสเคานท์สโตร์

เปลี่ยนไปเป็นของต่างชาติมากขึ้น หลังจากที่มีนโยบายรัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติ

สามารถถือหุ้นสัดส่วนได้มากกว่าร้อยละ 50 และมีสิทธิในการบริหารงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศ

ในแถบยุโรป 

 2.1.3 ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
 Agatz, Fleischmann et al. (2008) กล่าวว่าธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ คือ รูปแบบ

การค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ าหน่าย ที่มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบ

การจัดการ โดยอาศัยความรู้ความช านาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า  ดังนั้นธุรกิจร้านค้าปลีก

ขนาดใหญ่นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของสังคมทั่วโลกเพราะเป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ าเนื่องจากมีการประหยัดจากขนาดแต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง

กันไปตั้งแต่แนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสร้างของอาคารรวมไปถึงการตกแต่ง 

ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยหรือพ้ืนที่ตั้งวางสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป สินค้าที่วางจ าหน่าย 

ปริมาณสินค้าและประเภทสินค้าที่วางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่างๆ ที่จัดให้มีภายในซึ่งลักษณะเด่น 

(Deloitte, 2007: 13)  ได้แก่ 

 1. ความหลากหลายของสินค้า  

 2. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ 
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 3. การบริหารจัดการ จะมีการน าความรู้ ความช านาญมาใช้อย่างมืออาชีพ 

 4. มีการตกแต่งร้านที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้าหลาก 

หลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ซื้อเลือกซื้อได้เองตามความพอใจหรือที่รู้จักกันในศัพท์ Self 

Service ซึ่งเป็นการบริการตนเอง 

 5. ตั้งอยู่ในท าเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่างๆ ที่ให้สะดวกประหยัดเวลาใน 

การจับจ่ายใช้สอย 

 6. จัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจและมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมี 

ประสิทธิภาพท าให้เกิดประสิทธิผลที่ดี  

 ประเภทร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (ชัยสิทธิ์ จิญกาญจน์, 2556) 

 1. ร้านที่จ าหน่ายทั้งอุปกรณ์ และจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง

สินค้าอันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา สี เรียกร้านประเภทนี้ว่า ร้านฮาร์ทแวร์ ส่วนค าว่าวัสดุก่อสร้าง

หมายถึง อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก ร้านประเภทนี้เรียกโดยรวมว่า ร้านวัสดุก่อสร้าง ที่จะขายทั้ง

อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างซึ่งจะต้องลงทุนมาก ใช้พนักงานอย่างน้อย  3-5 คน ใช้พ้ืนที่มากกว่าร้าน

จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและต้องมีรถส่งสินค้าไว้บริการ ร้านที่ใหญ่อาจมีพนักงานมากกว่า 30 คน 

 2. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง (ฮาร์ทแวร์) หรือร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สี ลงทุนไม่มาก

นัก มักมีพนักงานขาย 1-3 คน รวมเจ้าของร้านและอาจจะขยายใหญ่หากอยู่ในท าเลที่ดี  

 ในส่วนของร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปรซึ่งจ าหน่ายสินค้า

ตกแต่งบ้าน ประเภท D.I.Y. (Do it by yourself) ของกลุ่มกิจการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2) โฮมเวิร์ค ซึ่ง

เป็นศูนย์รวมสินค้าของตกแต่งบ้าน กระเบื้อง ห้องน้ า และซ่อมแซมบ้านส าหรับคนรักบ้านของกลุ่ม

เซ็นทรัล เน้นสินค้าตกแต่งบ้าน 3) บุญถาวร เป็นศูนย์รวมกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ าและห้องครัวเน้น

สินค้าเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าคือ เจ้าของบ้านและผู้รับเหมา 4) ไทวัสดุ เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างของ

กิจการ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด เป็นธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล 5) โกลบอลเฮ้าส์ เป็นแหล่งรวมวัสดุ

ก่อสร้าง ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรของกิจการ สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) และ 6) ดูโฮม 

เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างบ้าน ของกิจการอุบลวัสดุ จ ากัด ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั้ง 6 รายแบ่ง

ได้เป็น 2 กลุ่มย่อยตามสินค้าคือ ร้านที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะทาง เช่น โฮมโปร โฮมเวิร์ค และบุญถาวร 

เป็นต้น และร้านที่จ าหน่ายสินค้าครบวงจร เช่น ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ และดูโฮม เป็นต้น จุดเด่นที่

ส าคัญคือมักมีท าเลที่ติดถนนใหญ่ มีสินค้าหลากหลาย ครบถ้วน มีที่จอดรถ รูปแบบร้านสวยงาม 



  15 

ทันสมัยและระบบปฏิบัติการภายใน ทั้งระบบการจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบการเก็บข้อมูล

ลูกค้าที่มีมาตรฐาน 

 สรุปได้ว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ จะจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร ประกอบด้วยสินค้า 

5 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้าวัสดุก่อสร้าง 2) เซรามิค/สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ า  3) สินค้าฮาร์ดแวร์  4) สินค้า

ตกแต่งบ้าน และ 5) อุปกรณ์ไฟฟ้า พฤติกรรมผู้ซื้อจะมีความพึงพอใจเมื่อระดับความรู้สึกของผู้ซื้อต่อ

การใช้สินค้าโดยการเปรียบเทียบคุณประโยชน์จากคุณภาพของสินค้าสิ่งที่ลูกค้าได้รับและสิ่งที่ลูกค้า

คาดหวังไว้ ซึ่งสิ่งกระตุ้นมักเกี่ยวข้องส่วนประสมทางการตลาดเป็นที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างได้จัดให้มีขึ้น

และควบคุมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ซื้อซื้อสินค้า ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้านสินค้า ได้แก่ ประเภทของวัสดุก่อสร้าง 

คุณภาพ การรับประกันสินค้า สิ่งกระตุ้นด้านราคา ได้แก่ ความเหมาะสมด้านราคา ส่วนลดทางการค้า 

วิธีการช าระเงิน สิ่งกระตุ้นด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ การจัดส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อ หาซื้อง่า ย มี

บริการหลังการขายและ สิ่งกระตุ้นด้านส่งเสริมการขาย ได้แก่ การโฆษณา การสาธิตสินค้า การลด 

แลก แจกแถม การจัดอบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจประเภทต่างๆ การจัดแสดงสินค้า มีให้เลือก

จ านวนเพียงพอ สินค้ามีคุณภาพ ทันสมัยและสวยงาม มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย มีสินค้า 

ครบทุกวงจร ตั้งแต่รากฐานถึงงานตกแต่ง มีสินค้าตัวอย่างให้เลือกดูได้และพร้อมขายเสมอ โดยไม่ต้อง

สั่งล่วงหน้าและมีการรับประกันและรับคืนเปลี่ยนสินค้า สถานที่หรือพ้ืนที่ในการด าเนินการของธุรกิจ 

มักมีท าเลที่ตั้งเป็นจุดเด่น เห็นชัดเจน ตลอดจนการจัดสินค้าเพ่ือบริการลูกค้าอย่างเป็นหมวดหมู่

ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้งของร้านหาง่ายติดถนน มีที่จอดรถสะดวก มีการจัดหมวดหมู่สนค้าที่สามารถ

เดินเลือกซื้อได้ง่าย  มีระบบปรับอากาศที่ดี เย็นสบาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้าน การลด 

แลก แจก แถม มีพนักงานขายหน้าร้านแนะน าสินค้าและมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

 ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าบุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อองค์การงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยที่หนึ่ง ความ

ผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่สอง ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน ปัจจัยสาม ความยุติธรรมในองค์การ 

และปัจจัยที่สี่ การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและยินดี

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ในตอนต่อไปจึงเป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ท้ัง 4 ปัจจัย 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ สรุป

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การได้ดังต่อไปนี้ 

 ความผูกพันต่อองค์การ คือทัศนคติที่แสดงถึงความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแต่ละคนที่รับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การกับผลลัพธ์ที่ตามมาได้แก่ 

ความมุมานะและความเต็มใจทุ่มเทเพ่ือองค์การ Wang, Weng et al. (2014) ความผูกพันต่อองค์การ

มีผลต่อการบริหารงานสมัยใหม่โดยน าไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหารที่จะต้องสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรเพ่ือลดการสูญเสียปัจจัยที่มีค่าไป 

เป็นทัศนคติของแต่ละบุคลากรที่ สะท้อนถึงระดับของการมีส่วนร่วม และคงอยู่กับองค์การของแต่ละ

คน (Wu and Wang, 2008: 185) นอกจากนั้นความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความมีประสิทธิภาพ

โดยความผูกพันต่อองค์การเป็นกลยุทธ์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การได้ 

(Lockwood, 2007:52) 

 ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อการเพ่ิมพลังอ านาจให้กับบุคลากรเพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจาก

ส่งผลให้ท างานอย่างเต็มความสามารถ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเพ่ิมพูนคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานในองค์การให้มีความก้าวหน้า (Northcraft & Neale, 2003: 401) ความผูกพันต่อองค์การ

จึงเป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ จากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและ

ผลักดันให้บุคลากร เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น แต่ในทาง

ตรงกันข้ามหากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้  จะไม่ส่งผลให้เกิดความ

ผูกพันแก่บุคลากร ท าให้ระดับความผูกพันกันที่มีลดต่ าลง ผลตามมาคือบุคลากรจะขาดความตั้งใจใน

การท างาน หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ จ ากัดปริมาณงาน ขาดความจริงใจ

และหาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบส าคัญที่

ผลักดันประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ เพราะท าให้บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความร่วมมือมากกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การน้อย ซึ่งความส าคัญต่อ

องค์การ   

 ความผูกพันต่อองค์การจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความพึงพอใจ ผลปฏิบัติงานและการรักษา

บุคลากร ซึ่งล้วนแต่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและความอยู่รอดขององค์การ ในด้านผลการ

ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพยายามในการท างานที่สูงขึ้นและดีขึ้น 



  17 

ความผูกพันต่อองค์การ สามารถท านายถึงอัตราความได้รับความร่วมมือที่บุคลากรมีต่อองค์การโดยมี

แนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากที่ สุด 

และต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนาน เพราะความผูกพันจะส่งผลต่อความรู้สึกการเป็นสมาชิก

ในองค์การด้วย ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้บุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ แม้มีสภาพแวดล้อมภายนอกมากระทบก็ไม่สามารถท าให้

ความผูกพันต่อองค์การเปลี่ยนแปลงไปได้ Colquitt (2001) ซึ่ง Meyer, Stanley et al. (2002) ได้

สรุปว่าอิทธิพลของความผูกพันที่ส่งผลต่อองค์การ ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 

 1. ผลการปฏิบัติงานที่ดีความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับผลการปฏิบัติงานจาก 

การศึกษาทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม สามารถคาดหวังได้ว่าจะมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีผลคือความผูกพันในระดับสูง บุคลากรต้องการที่จะคงอยู่

ในองค์การ หากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น เพราะความสัมพันธ์จะส่งผลต่อความผูกพันที่

เพ่ิมข้ึนในเชิงบวก 

 3. บุคลากรที่มีความผูกพันในระดับสูงจะมีส่วนร่วมมากกว่า และบุคลากรจะช่วยสนับสนุนให้

เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม  

 4. อัตราการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ ความผูกพันน ามาซึ่งพฤติกรรมที่หลากหลาย โดย

คาดได้ว่าผู้ที่มีความผูกพันระดับสูงจะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานในระดับสูงกว่า เช่นกันและ

จะมีระดับผลการปฏิบัติงานดีกว่า มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานกว่าและมีการให้ความร่วมมือ

มากกว่า  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Wu and Wang (2008: 180) กล่าวว่าความผูกพันต่อ

องค์การมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน การรักษา

บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดย

ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสุภาพอ่อนน้อม หากขาดความผูกพันต่อองค์การหรือมีน้อย จะมีผลท าให้เกิด

ความเครียด มีพฤติกรรมต่อต้าน เช่น การขาดงาน เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ าความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรมีมากจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานด้วย 

 นอกจากนั้นความผูกพันต่อองค์การสามารถส่งผลที่ตามมาในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

คือการทุ่มเทท างานเพ่ือองค์การมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้ าที่ที่

รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งยินดีกระท าเพ่ือองค์การโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อย่างเต็มก าลังเพ่ือให้งาน

ประสบความส าเร็จ โดยประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (Hartmann, Rutherford et 

al. 2014)  
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 1. ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ เป็นความรู้สึกที่แสดงออกว่าตนเป็นหนึ่ง

เดียวกับองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์การด้วย 

 2. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 3. มีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การนั้นต่อไปให้นานที่สุด 

 สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

กับองค์การที่ร่วมท างานกับองค์การหรือจากไป เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยท าให้องค์การมีบุคลา

การที่มีความทุ่มเท เสียสละ ท างานด้วยความตั้งใจและมีความปรารถนาร่วมกันที่จะท าให้องค์การ

บรรลุความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถสะท้อนให้เห็นถึง ความทุ่มเท จงรักภักดี 

ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นบุคลากรและเต็มใจที่จะอยู่กับองค์การ ประกอบไปด้วยความผูกพันด้าน

ความรู้สึกและความผูกพันแบบต่อเนื่อง 

2.2.1 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองคก์าร 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความผูกพัน

ต่อองค์การ สรุปองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การได้ดังต่อไปนี้  Smyth, Healy & Lydon 

(2015: 301-302) แบ่งความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ความผูกพันด้านความรู้สึก 

ความผูกพันแบบต่อเนื่อง และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (ภาพท่ี 2.)   
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2.2.1.1 ความผูกพันด้านความรู้สึก 
 ความผูกพันด้านความรู้สึกเกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรกับองค์การ ท าให้รู้สึก

อยากอยู่กับองค์การตลอดไป ความผูกพันด้านความรู้สึกของบุคลากรที่มีความเชื่อและยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างแรงกล้า และอยากท างานร่วมกับองค์การโดยรู้สึกถึงคุณค่าที่

ตนเองได้รับและพร้อมท างานร่วมกับองค์การเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแสดงออกในรูป

พฤติกรรมเป็นระดับที่แสดงต่อการจ้างงานผ่านทางความรู้สึกคือการต้องการท างานในที่มีความสุข

จากการท างาน Muchinsky (2000: 276)  

ความผูกพันด้านความรู้สึกเป็นเรื่องของบุคลากรในการยึดติดที่จะคงอยู่และความจงรักภักดี

ต่อองค์การ ผู้ที่มีความผูกพันด้านนี้สูง มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในองค์การต่อไป จากผลการวิจัยของ 

Lockwood (2007: 60) พบว่าความผูกพันทางด้านความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ในเชิงบวกภายใน

องค์การและประสบการณ์ที่องค์การให้การสนับสนุนและดูแลบุคลากรด้วยความยุติธรรมธรรม เมื่อ

องค์การเห็นคุณค่าของผลงานบุคลากร จะส่งผลให้บุคลากรเห็นถึงความสามารถและคุณค่าของตนเอง 

และจะมีความผูกพันด้านความรู้สึกในเชิงบวก จะช่วยให้บุคลากรรู้สึกสบายใจ มีความพึงพอใจต่อ

ความต้องการและการคาดหวังต่อความส าเร็จและเป้าหมายของตนเอง และสอดคล้องกับ Weisner 

(2003) ที่มีผลการวิจัยพบว่าความผูกพันด้านความรู้สึกในบริบทของความพึงพอใจในการท างานและ

การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ พบว่า เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความผูกพันด้าน

ความรู้สึกองค์การที่มีต่อผลลัพธ์ในการท างานในเชิงบวกที่แข็งแกร่งมีต่อผลลัพธ์ในการท างาน ซึ่งผล

ของความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรอย่างมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึนจากความผูกพันต่อองคก์ารด้านความรู้สึกมี 5 ประการ ได้แก่ 

 1. ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

 2. อัตราการลาออกของบุคลากรต่ า 

 3. อัตราการขาดงานหรือไม่ให้ความร่วมมือลดลง 

 4. ลดความเฉื่อยชาในการท างาน 

 5. มีความยาวนานของการคงอยู่ในองค์การ 
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 ผลของความผูกพันด้านความรู้สึกที่คาดหวังมี 4 ประการ (Smyth, Healy & Lydon, 2015: 

299) ได้แก่ 

1. บุคลากรที่มีความผูกพันที่แท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การจะมี แนวโน้มที่จะมี

ส่วนร่วมกับองค์การในระดับสูงและความตั้งใจในการขาดงานอยู่ในระดับต่ ากว่าบุคลากรที่มีความ

ผูกพันต่อองค์การน้อย 

 2. บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง จะมีความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การ

ต่อไป เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีความคิดที่จะลาออก 

 3. บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์การในระดับสูง จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ

องค์การ มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและจะมีความเกี่ยวข้องในงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้

องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 4. บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์การในระดับสูงจะมีความเต็มใจในการใช้ความพยายามใน

การท างานให้กับองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และท าให้เกิดความภักดีต่อองค์การซึ่ง

จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกจะแสดงทัศนคติต่อการ

ท างานที่กว้างกว่าความพึงพอใจในการท างานเพราะมีความหมายที่ครอบคลุมถึงองค์การทั้งหมด

มากกว่าการกล่าวว่างานใดงานหนึ่ง (Hellriegel and Slocum, 2004: 54) ความรู้สึกผูกพันจะ

น าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพต่อองค์การ ดังต่อไปนี้ 

 1. บุคลากรซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีแนวโน้ม

ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การในระดับสูง 

 2. บุคลากรซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะอยู่กับ องค์การ

ต่อไป เพ่ือท างานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย 

 3. เมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมาย 

มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่าคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์กับองค์การให้

บรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จ 

 4. บุคลากรซึ่งมีความรู้สึกผูกพันจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการท างานให้กับ

องค์การ ซึ่งความพยายามดังกล่าวมีผลท าให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 

 5. การขาดงาน คนที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกสูงจะมีแรงจูงใจในการท างาน

มากกว่าคนที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกต่ า 
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 6. ความตรงต่อเวลาในการท างานพบว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อความตรงต่อเวลาในการท างาน

ด้วย 

ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายและองค์ประกอบของความผูกพันด้านความรู้สึก ในการวิจัยครั้ง

นี้ได้ว่า ความผูกพันที่เกี่ยวกับอารมณ์ของบุคลากร ในรูปแบบความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยาก

ท างานร่วมกับองค์การ เนื่องจากมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและเห็นคุณค่าขององค์การ รู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะทุ่มเท ด้วยการอุทิศตนให้กับองค์การอย่างเต็มที่   ด้วยความผูกพันทาง

ความรู้สึกมาจากพ้ืนฐาน 2 ประการ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับการท างาน 2) 

สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของบุคลากรและองค์การ โดยได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบต่างๆ 

เช่น ความท้าทายงาน บทบาทที่ชัดเจน ความชัดเจนเป้าหมาย ความยากล าบากเป้าหมาย ความเสมอ

ภาค ความส าคัญของบุคลากร ความผูกพันด้านความรู้สึก ในการวิจัยครั้งนี้จะเกี่ยวกับอารมณ์ของ

บุคลากร ในรูปแบบความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากท างานร่วมกับองค์การ เนื่องจากมีความรู้สึก

เชื่อมั่นต่อเป้าหมายและเห็นคุณค่าขององค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะทุ่มเท ด้ วยการอุทิศ

ตนให้กับองค์การอย่างเต็มที ่  

2.2.1.2 ความผูกพันแบบต่อเนื่อง 
ความผูกพันแบบต่อเนื่องเป็นความผูกพันที่อยู่บนพ้ืนฐานต้นทุนบุคลากรและการเสียสละที่มี

ให้กับองค์การและสามารถรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การได้และการที่บุคลากรรับรู้ต้นทุนในการ

ปฏิบัติงานขององค์การและผลต่อการสูญเสียต้นทุนดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร 

ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับองค์การ เป็นความปรารถนาของบุคลากรที่ยังคงอยากเป็นสมาชิก 

เนื่องจากไม่อยากสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้รับและเสียดายความทุ่มเทที่มีให้กับองค์การ เป็นระดับของ

การรับรู้จากประสบการณ์ที่ว่า หากมีการออกจากการท างานจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการด ารงชีพ

ของตนเอง (Gilbreath & Benson, 2004: 255-266) และการรับรู้ต้นทุนที่ท าให้เกิดความรู้สึกคงอยู่ 

มาจากเหตุผลหลักได้แก่ 1) สิ่งที่ลงทุนไปที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบุคลากร  เช่น ค่าจ้าง และ

เวลา หรือการลงทุนและอ่ืนๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อาจสูญหายได้ ถ้าบุคลากรออกจากองค์การ 

ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การแบบต่อเนื่องจะเพ่ิมขึ้นเมื่อได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือเมื่อการรักษา

ผลตอบแทนเหล่านี้ต้องใช้ความต่อเนื่องของการจ้างงานและ  2) การขาดทางเลือกในการจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น จะท าให้บุคลากรรับรู้การสูญเสียประโยชน์จากการออกจากองค์การจึงมีความต้องการที่จะอยู่

ต่อเมื่อมีการจ้างงานก็จะตระหนักว่าถ้าออกจากงานจะเป็นการยากที่จะสามารถหางานใหม่  

(Zaitman-Speiser, 2005: 49) อีกทั้งความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารระดับสูง เป็นอีก
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ประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ความผูกพัน

ต่อองค์การแบบต่อเนื่องโดยภาพรวม มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนความคิดนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้

ศึกษาจากบุคลากรจ านวน 977 คนในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ความผูกพันที่บุคลากรมีต่อ

ทีมงานมีความแตกต่างกับความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ ความผูกพันและความสัมพันธ์ภายใน

ทีมงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และมีความส าคัญต่อบุคลากรมาก 

(Schultz & Schultz, 2012: 127)  

 ดังนั้นความผูกพันแบบต่อเนื่อง ในการวิจัยของ Schultz เป็นความผูกพันที่อยู่บนพ้ืนฐาน

ของผลประโยชน์และผลได้ผลเสียของตนเองจากต้นทุนที่บุคลากรให้กับองค์การ โดยแสดงออกในรูป

ของพฤติกรรมในการท างานว่าจะท างานต่อกับองค์การนั้นต่อไป หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน

และเข้าใจว่าการลาออกจากหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อตนเองและองค์การเป็น

ความรู้สึกที่จะยังคงอยู่ในองค์การ เมื่อต้นทุนในการคงอยู่มีเพ่ิมมากขึ้น เป็นความผูกพันที่อยู่บน

พ้ืนฐานของผลประโยชน์และผลได้ผลเสียของตนเองจากต้นทุนที่บุคลากรให้กับองค์การโดยแสดงออก

ในรูปของพฤติกรรมในการท างานว่าจะท างานต่อกับองค์การนั้นต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่

ท างานและเข้าใจว่าการลาออกจากหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อตนเองและ

องค์การ 

2.2.1.3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็นความรู้สึกของแต่ละคนที่ว่าเมื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การก็

ต้องมีความผูกพันและจงรักภักดีกับองค์การ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และสมควรที่จะกระท า ถือเป็น

พันธะผูกพันที่จะต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การแม้ว่าแนวคิดความผูกพันต่อองค์การจะเป็นสิ่งที่

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนกับองค์การเข้าด้วยกัน ซึ่งมีผลท าให้ผลงานโดยรวมดีขึ้น อย่างไรก็

ตามลักษณะการเชื่อมโยงของความผูกพันต่อองค์การจะมีความต่างกัน บุคคลที่มีความผูกพันต่อ

องค์การสูงต้องการที่จะอยู่กับองค์การและมีด้านการคงอยู่สูง เพราะไม่อยากสูญเสียในสิ่งที่ลงทุนไป 

สุดท้ายบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสูง หมายความว่า เขาสมควรอยู่เพราะเป็น

ความถูกต้องทางสังคม ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรกับองค์การในกระบวนการที่เกี่ยวพันกันเป็นขั้นตอนที่บุคลากรตัดสินที่จะมีความ

ผูกพันลึกซึ้งกับองค์การ (Stavros & Selling, 2010: 102) โดยจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การและความตั้งใจที่จะท างานหนักเพ่ือความส าเร็จตาม

เป้าหมายขององค์การ ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ท าให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างไปจากความเกี่ยวพัน
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กับองค์การหรือความเป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (Harrison & Hubbard, 

2008)  ที่ได้ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานของบุคลากรชาวเม็กซิโก 

ที่ท างานในโรงงานชาวอเมริกัน จ านวน 83 คน พบว่า การรับรู้ถึงการมีส่วนในการตัดสินใจในงาน 

ความพึงพอใจในงานและอายุ สามารถท านายระดับความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ในขณะที่

อายุงาน และการรับรู้รูปแบบการบังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ส่วน

ในเรื่องการรับรู้พฤติกรรมผู้น ากับความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ของห้าง CPA โดยใช้

แบ บ สอบ ถามของ Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) และ  Perceived 

Leadership Behavior Scales (PLBS) พบว่า พฤติกรรมผู้น ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ

องค์การด้านบรรทัดฐาน ซึ่งผู้น าแบบสนับสนุนและผู้น าแบบมีส่วนร่วมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ

ผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานมากขึ้น (Huang, 2009) 

 ดังนั้นความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็นความรู้สึกของบุคลากรในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ต้องมี

ความจงรักภักดีตลอดไป และเป็นความถูกต้องทางศีลธรรมหรือสมควรที่จะกระท าต่อองค์การและ

เป็นระดับความผูกพันทางจิตใจของบุคคลที่ผูกพันต่อองค์การด้วยจิตส านึกที่ว่า การอยู่ในองค์การ 

ด้วยความรู้สึกส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายขององค์การร่วมกัน 

ความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างบุคลากรกับองค์การเข้า

ด้วยกัน ซึ่งมีผลให้ผลงานโดยรวมดีขึ้น แต่ลักษณะการเชื่อมโยงจะมีความต่างกัน คือ บุคลากรที่มี

ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจสูงต้องการที่จะอยู่กับองค์การ ส่วนคนที่มีความผูกพันต่อองค์การ

ด้านการคงอยู่สูงจ าเป็นต้องอยู่ เพราะไม่อยากสูญเสียในสิ่งที่ลงทุนไป สุดท้ายบุคลากรที่มีความผูกพัน

ต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสูง หมายความว่าเขาสมควรอยู่เพราะเป็นความถูกต้องทางสังคม Stavros 

& Selling  (2010: 88) ได้อธิบายถึงเหตุผลที่บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การเพราะได้สร้างลงทุน

ต่อสิ่งนั้นไว้ ดังนั้นหากไม่มีความผูกพันต่อกันแล้วจะท าให้สูญเสียมากกว่าการผูกพันกันไว้เป็นสิ่งที่ต้อง

ท าโดยไม่มีทางเลือก ระดับความส าคัญของการลงทุนจะผันแปรตามมิติระยะเวลาคือสิ่งที่ลงทุนจะมี

มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ตามระยะเวลาที่ได้เสียไปเช่น บุคลากรที่ท างานให้กับองค์การนานเท่าใดก็จะท าให้

เกิดการสะสม ความรู้ ประสบการณ์ ที่จะได้รับจากองค์การมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยที่ 

Rupp, Shao et al. (2014) ได้เพ่ิมเติมว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจากอ านาจที่องค์การมี

เหนือกว่าบุคลากรอันน าไปสู่ความเกี่ยวข้องต่อองค์การ ใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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 1. ความเกี่ยวข้องในด้านจริยธรรม มีพ้ืนฐานจากความรู้สึกในด้านบวกและการปลูกฝังให้มี

ความรู้สึกอันแรงกล้า โดยมาจากความรู้สึกภายในต่อเป้าหมาย ค่านิยมและบรรทัดฐานขององค์การ 

 2. ความเกี่ยวข้องที่เกิดจากการคิดค านวณ เป็นความรู้สึกที่รุนแรงน้อยกว่าและมักขึ้นอยู่กับ

ความสัมพันธ์ที่กระท าการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคลากรกับองค์การ ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ จะ

เกิดเม่ือบุคลากรประเมินว่าได้รับผลตอบแทนหรือความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันกับองค์การ 

 3. ความเกี่ยวข้องในลักษณะแปลกแยก ที่ปราศจากความผูกพัน เกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกว่าถูก

บังคับจากองค์การและไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

 ดังนั้นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ คือ การท าให้ เกิด

ความรู้สึกว่าตนมีส่วนส าคัญต่อองค์การหรืองาน การให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ

บริหารและควรจัดเตรียมโอกาสความก้าวหน้าในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรได้รับรู้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ การก าหนดความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมา 

ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. แบบจ าลองเพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 
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ประสบการณ์ในการท างาน  
(Work Characteristics) 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(Organization commitment) 

ความสม่ าเสมอในการท างาน 
(Attendance) 

ความตั้งใจจะคงอยู่ในองค์การ 
(Intent to remain) 

การมีส่วนร่วมในการท างาน 
(Job involvement) 

การด ารงอยู่ในองค์การ 
(Retention) 
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 MacLean (2006: 139) กล่าวถึงกระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ 

 1. ระยะเริ่มต้นเมื่อเริ่มเข้าท างาน องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันได้แก่ คุณสมบัติ

ส่วนบุคคล เช่น คุณค่า ความเชื่อ บุคลิกภาพและคุณสมบัติของงาน 

 2. ระยะต่อมา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า การให้

ค าแนะน า ค าปรึกษา การท างานเป็นกลุ่มผลประโยชน์ จะท าให้บุคลากรรู้สึกรับผิดชอบและรู้สึกว่ามี

ความหมายต่อองค์การมากน้อยเพียงใด 

 3. ระยะบั้นปลายจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างาน การลงทุน การตอบโต้ทางสังคม ความ

มั่นคงทางการงานและการอุทิศตัวต่องาน Lee (2007) ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 

สอดคล้องกับ Lee (2007) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. ความผูกพันที่ต่อเนื่องคือ การที่บุคลากรมีแนวโน้มที่จะท างานในองค์การ อย่างต่อเนื่อง 

เพราะพิจารณาถึงต้นทุนที่ได้ลงทุน ในการเป็นสมาชิกขององค์การ และเขาจะต้องสูญเสียถ้าจาก

องค์การไป 

 2. ความผูกพันทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความแรงกล้าของความปรารถนาที่จะท างานอย่างต่อเนื่อง

กับองค์การ เพราะต้องการจะท าเช่นนั้น เป็นการผูกมัดทางด้านอารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งกับ

องค์การ 

 3. ความผูกพันต่อเนื่องจากบรรทัดฐานของสังคมโดยมองความผูกพันต่อองค์การเป็นความ

จงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การซึ่งบุคลากรรู้สึกว่าเมื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแล้วก็

ต้องมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เพราะนั่นคือความถูกต้องและเหมาะสมเป็นหน้าที่หรือพันธะ

ผูกพันที่จะต้องมีการปฏิบัติ 

 และมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันคือ Schultz & Schultz (2012: 253) ที่ได้แบ่งขั้นของ

ระดับความผูกพันต่อองค์การตั้งแต่ระดับต่ าสุดจนถึงสูงสุดออกมาเป็นสเกล ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 1. ความเฉื่อยชา เป็นระดับของความผูกพันที่น้อยที่สุดซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน

ลักษณะการขาดการเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่สนใจในการมาท างานหรือท างานโดยไม่

ตั้งใจ ไม่แนะน าหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ขององค์การ 

 2. ความครุ่นแค้นเป็นระดับของความไม่พอใจต่อองค์การ เกิดจากการที่บุคลากรไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมาย ความหวัง ความปรารถนาและความคาดหวังได้ โดยแสดงออกด้วยการบ่นร าคาญ ไม่

พอใจเมื่อต้องท างานหรือได้รับมอบหมายงานให้ท า 
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 3. การอ่อนน้อมท าตามค าสั่ง เป็นระดับของความผูกพันต่อองค์การที่บุคลากรเชื่อฟังต่อค าสั่ง 

เนื่องจากเกิดความเกรงกลัวหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะ

ปฏิบัติงาน เพียงแต่รับค าสั่ง แต่มีความสนใจเพียงเล็กน้อยที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

 4. การมีแรงจูงใจ เป็นระดับของความผูกพันต่อองค์การที่บุคลากรได้รับการจูงใจแล้ว โดย

องค์การมุ่งจะจัดการให้บุคลากรมีความสุขและพอใจ แต่ยังเป็นความรู้สึกเพียงชั่วคราว ในระดับนี้จะ

มุ่งเน้นไปที่การสนใจต่อความส าเร็จด้านบุคลากรมากกว่าขององค์การ 

 5. ความจงรักภักดี เป็นระดับของความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง บุคลากรจะรู้สึกมี

ความสุขต่อการมาท างานและเชื่อว่าที่เขาท างานอย่างมีความหมายและสนับสนุนต่อองค์การ รวมถึง

เชื่อว่าจะได้รับการยอมรับและได้รางวัลอย่างยุติธรรม แต่ความผูกพันในระดับนี้ก็ไม่ได้รวมถึงการคิด

สร้างสรรค์ ความคิดท่ีมีอิสระ ความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นผู้ริเริ่ม 

 6. ความผูกพัน (Commitments) เป็นระดับของความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ในระดับ

ลึกต่อองค์การ เข้าใจถึงคุณค่าและเหตุผลอย่างมั่นคงเพ่ือการพัฒนาและเติบโต ซึ่งในระดับนี้จะรวมถึง

ความท้าทาย หลงใหล ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ ดังจะน าเสนอได้ดังภาพที่ 4. 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4. ขั้นของระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ที่มา: Schultz & Schultz, 2012: 255 
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Luthans (2002: 235) ได้แสดงตารางของความผูกพันต่อองค์การในระดับความผูกพันตามความ
เข้มข้น ไว้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.  ผลของความผูกพันต่อองค์การในระดับความผูกพันตามความเข้มข้น 

ระดับความผูกพันต่อองค์การ       ด้านบวก                                                  ด้านลบ 

1. ระดับต่ า - การลาออกลดลง - การลาออก ความเหนื่อยล้า การ- 
 - ความเสียหายในการปฏิบัติงาน ขาดงาน เพิ่มขึ้น 

 น้อยลง - ขาดความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ใน 

 - คุณธรรมของบุคลากรเพิ่มขึ้น องค์การ 
  - ปริมาณงานต่ า 

  - ไม่จงรักภักดีต่อองค์การ 

  -เกิดพฤติกรรมต่อต้าน 

2. ระดับกลาง - บุคลากรคงอยู่กับองค์การเพิ่มขึ้น - บุคลากรจะจ ากัดบทบาทของตัวเอง 

 - สกัดกั้นความตั้งใจในการลาออก - บุคลากรจะช่ัง น้ าหนักระหว่าง 

 - เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน ความต้องการขององค์การกับความ 

  ต้องการที่จะไม่ท างาน 

  - ประสิทธิภาพขององค์การจะลดลง 

3. ระดับสูง - รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในงาน - ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ 

 - บุคลากรยอมรับความต้องการของ จะใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ 

 องค์การในการเพิ่มผลผลิต - บุคลากรขาดความยืดหยุ่น ขาดการ 
 ระดับการแข่งขั้นในหน้าท่ีการงาน ปรับตัว 

 เพิ่มขึ้น - จะท าผิดกฎและไม่เข้าข้างองค์การ 

 - จุดประสงค์ขององค์การบรรลุ  
 เป้าหมาย  
   

 

ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าบุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อองค์การ ดังนั้นงานวิจัยนี้ต้องการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ซึ่งเป็นตัวแปรที่ถูกน ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์นี้ ว่ามีปัจจัยใดบ้าง และในตอนต่อไปจึงเป็นการ

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
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2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพ่ือที่จะสามารถท านายพฤติกรรม

ความผูกกันต่อองค์การ ว่าการก่อตัวของความรู้สึกนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวแปรที่ถูกน ามาใช้ในการหา

ความสัมพันธ์นั้น มีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 Wang, Weng et al. (2014) กล่าวว่าปัจจัยการเกิดขึ้นของความผูกพันต่อองค์การคือ

ทัศนคติที่แตกต่างจากความพึงพอใจในการท างาน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพ

การท างาน และความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มีความมั่นคงซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบในงานส าคัญ ความเป็นอิสระ ความน่าสนใจ

ในความหลากหลายของงาน ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนโอกาสในการหา

งานใหม่ เช่นการได้รับโอกาสอย่างมากที่ท างานใหม่และมีทางเลือกจะท าให้บุคลากรมีแนวโน้มที่จะมี

ความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

 2. ลักษณะส่วนบุคคล เช่น มีอายุมาก ท างานมานานและมีต าแหน่งในระดับสูงและมีความ

พึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีแนวโน้มที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

 3. สภาพการท างานที่มีความพึงพอใจ เช่น พึงพอใจในความยุติธรรมของการการกระจายการ

จัดสรรงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่สวัสดิการของตนเอง ก็จะมีความ

ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ซึ่งการศึกษาได้สอดคล้องกับ Burney, Henle & Widener (2006: 62) 

ทีก่ล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมี 3 ปัจจัยได้แก่ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ความท้าทายในงาน บทบาทหน้าที่ ความยากใน

การบรรลุเป้าหมาย สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความยุติธรรมขององค์การ และการมีส่วนร่วม

ในงาน 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านการคงอยู่ ได้แก่ ระดับการศึกษา ผลประโยชน์ต่างๆ การ

ลงทุนด้านก าลังกายและเวลา 

 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ การรับรู้ถึงความคาดหวัง ในความ

จงรักภักดีจากองค์การ 
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 ผลการศึกษายังสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Armstrong (2006: 82) กล่าวว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ประกอบด้วย 

1.1 การรับรู้ลักษณะงาน ความเป็นอิสระ ความส าคัญและเอกลักษณ์ของงาน ความ
หลากหลายของทักษะที่ต้องใช้ 

1.2 การพ่ึงพาได้ขององค์การ เป็นความคาดหวังในด้านที่องค์การสามารถดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองได้ 

1.3 การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นความรู้สึกที่ว่า ตนเองมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานและปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การได้แก่ 

2.1 อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้โอกาสในการลาออกจากงานลดลง 
2.2 อายุงาน เป็นตัวบ่งชี้ถึงการลงทุนทั้งก าลังกายและสติปัญญาของตนเองและ

เชื่อมโยงไปถึงสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 
2.3 ความตั้งใจที่จะลาออกเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลเชิงลบของความผูกพันต่อองค์การ 

 3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานประกอบด้วย 

3.1 ความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน เป็นพันธะทางใจที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองค์การ 

3.2 การพ่ึงพาได้ขององค์การ ที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจของบุคลากรเป็นความ

คาดหวังในด้านที่องค์การสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 

3.3 การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นความรู้สึกว่าพวกเขามีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การท างานและปัญหาต่างๆ จะก่อให้เกิดความผูกพันในด้านจิตใจกับบุคลากร 

 ปัจจัยของความผูกพันต่อองค์การมาจากหลายปัจจัยแตกต่างกันไปเริ่มแรกการสร้างความ

ผูกพันก าหนดโดยคุณลักษณะเช่นบุคลิกภาพและทัศนคติ ต่อมาเป็นประสบการณ์ท างานและความ

คาดหวัง ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจในการท างาน การจ่ายค่าจ้าง ความสัมพันธ์กับผู้น าและเพ่ือน

ร่วมงาน โอกาสความก้าวหน้า เงื่อนไขในการท างาน ระยะเวลาที่ท างาน Hellriegel and Slocum 

(2004: 54) เป็นต้น ความผูกพันต่อองค์การมีแนวโน้มที่จะมีความเข้มแข็งมากข้ึนด้วยเหตุผลที่ว่า 

 1. บุคลากรได้พัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับองค์การและเพ่ือนร่วมงาน จากการที่ได้มีการ

ใช้เวลาร่วมกันเป็นเวลานาน 

 2. ระบบอาวุโสน าไปสู่สิทธิประโยชน์ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาทัศนคติทางบวกต่อการท างาน

มากยิ่งขึ้น 
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 3. โอกาสในการหางานในตลาดแรงงานลดลง เนื่องจากอายุเป็นสาเหตุให้บุคลากรผูกพันยึด

ติดกับการท างานของตนเป็นอย่างมาก 

 4. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพในการท างาน เช่นถาวรหรือชั่วคราว ผู้ที่มี

อาวุโสของอายุการท างานจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าระดับการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ แต่เป็นไปในทางกลับกันคือ คนที่มีระดับการศึกษาสูงมักมี

ความผูกพันต่อองค์การน้อยเพราะมีความคาดหวังต่อสิ่งที่จะได้รับจากองค์การสูง และเมื่อไม่ได้รับก็

เกิดความผิดหวัง จึงมีความผูกพันต่อองค์การน้อย เพศพบว่าเพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การ

มากกว่าเพศชาย 

 5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ขอบเขตของงาน ความท้าทายของงาน หน้าที่หรือ

บทบาท ความพอใจในการท างาน การควบคุมดูแลของหัวหน้าและความพอใจที่จะได้รับจากการเลื่อน

ต าแหน่ง 

 6. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับองค์การหรือโครงสร้างขององค์การ ได้แก่ การกระจายการจัดสรร

งาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต่อองค์การหรือเพ่ือนร่วมงาน ความชัดเจนของกฎ ข้อบังคับและ

ความเป็นเจ้าของกิจการ 

 7. ประสบการณ์จากการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือที่มีต่อองค์การ ว่าจะไม่

ทอดทิ้งและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา ผู้ที่มีความไว้วางใจต่อองค์การสูง ก็จะมีความผูกพันต่อ

องค์การมาก ความคาดหวัง ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับค่าตอบแทนด้วยความ

ยุติธรรม รวมทั้งลักษณะของผู้น าอีกด้วย 

 จากหลักฐานดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่าความผูกพันของบุคลากรเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ทาง

พฤติกรรม สามารถสังเกตได้จากการพูดถึงองค์การในด้านบวกและจากความปรารถนาที่จะเป็น

สมาชิกองค์การต่อไป โดยดูว่าบุคลากรใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพ่ือช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนธุรกิจขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญเพราะส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึก

ในทางบวก มีความจงรักภักดี โดยปรารถนาที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์การ เป็นเสมือนตัวกระตุ้น

หรือแรงจูงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความผูกพันต่อองค์การมีการวิวัฒนาการนับตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบันในรูปแบบหลายมิติ โดยแบ่งปัจจัยไว้ 3 มิติ ได้แก่ 1) ความผูกพันแบบคงอยู่เสมอ 2) 

ความผูกพันแบบยึดติด และ 3) ความผูกพันจากการควบคุม Burney, Henle  & Widener (2006: 

76) กล่าวว่า ปัจจัยของความผูกพันต่อองค์การ  ประกอบด้วย 1) ความผูกพันทางคุณค่า 2) ความ

ผูกพันต่อความพยายาม  และ 3) ความผูกพันในด้านการรักษาบุคลากร แต่ปัจจัยของความผูกพันต่อ
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องค์การที่ได้รับการยอมรับและน ามาใช้กว้างขวางมาจากแนวคิดของ Meyer, Allen et al. (1997)ที่

ได้จ าแนกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก 2) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง และ 

(3) ความผูกพันทางบรรทัดฐาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบและปัจจัยความผูกพัน

ต่อองค์การของ Allen and Meyer (1990) มาใช้หาความสัมพันธ์ในการวิจัย   ผู้วิจัยได้สรุปนิยาม

ศัพท์รายการชี้วัดและระดับการวัดและวิธีวัดในด้านความผูกพันต่อองค์การดังตารางที่ 2. 

ตารางท่ี 2. ตัวแปรนิยามศัพท์รายการชี้วัดและระดับการวัดและวิธีวัดในด้านความผูกพันต่อองค์การ 

นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

ความผูกพันด้านความรู้สึก ความหมาย 
ความผูกพันที่เกี่ยวกับอารมณ์ของ
บุคลากร ในรูปแบบความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่อยากท างานร่วมกับองค์การ 
เนื่องจากมีความรู้สึกเชื่อม่ันต่อเป้าหมาย
และเห็นคุณค่าขององค์การ รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งและพร้อมที่จะทุ่มเท ด้วยการอุทิศตน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 

Muchinsky (2000); 
Lockwood (2007); 
Weisner (2003); 
Smyth, Healy & 
Lydon (2015); 
Hellriegel and 
Slocum (2004)  

 

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ 
2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด 
3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่าน
มีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะ
พัฒนาการท างานให้ดียิ่งข้ึน 
4. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
5. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ 

ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน า
งานไปท าต่อที่บ้าน 
6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอก
และภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนา
งานและปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

7. ท่านรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่

ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญของ
องค์การ 

มาตรวัดตัวแปร 

อันตรภาค (Interval 
Scale) โดยให้เป็นคะแนนคือ 

คะแนนการปฏิบัติ สูงสุดเป็น 5 

คะแนน ต่ าสุดเป็น 1 คะแนน 

ความผูกพันแบบต่อเนื่อง ความหมาย 
ความผูกพันที่อยู่บนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์และผลได้ผลเสียของตนเอง
จากต้นทุนที่บุคลากรให้กับองค์การโดย
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการ
ท างานว่าจะท างานต่อกับองค์การนั้น
ต่อไป 

Gilbreath & Benson 
(2004); 
Zaitman-Speiser 
(2005); Schultz & 
Schultz (2012)  
 

1. เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามาก
ข้ึน ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 
2. ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอก
กับผู้อื่น ว่าท่านท างานที่องค์การแห่งนี้ 
3. เมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็น
เวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การและต้ังใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่า
จะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่
องค์การอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและ
เงินเดือนที่ดีกว่า 
4. องค์การมีความส าคัญกับท่านที่
สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างาน

มาตรวัดตัวแปร 
อันตรภาค (Interval 
Scale) โดยให้เป็นคะแนนคือ 

คะแนนการปฏิบัติ สูงสุดเป็น 5 

คะแนน ต่ าสุดเป็น 1 คะแนน 
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นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

ใหม่ๆ ให้กับองค์การได้ 
5. ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึง

ผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อน

นึกถึงประโยชน์ส่วนตนและมีความ

ภาคภูมิใจที่ได้เข้าท างานที่องค์การแห่งนี้ 

6. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง

มากที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ

และมีความต้ังใจที่จะท างานกับองค์การนี้

ตลอดไป 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ความหมาย เป็นความรู้สึก
ของบุคลากรใน ฐานะที่เป็น
สมาชิกที่ต้องมีความ
จงรักภักดีตลอดไป และเป็น
ความถูกต้องทางศีลธรรมหรือ
สมควรที่จะกระท าต่อองค์การ 
เป็นความรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นจาก
ค่านิยมหรือบรรทัดฐานทาง
สังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองแทนสิ่งท่ีบุคคล
ได้รับจากองค์การ แสดงออก
ในรูปของความจงรักภักดตี่อ
องค์การ 
 

Stavros & Selling  
(2010); Harrison 
and Hubbard (2008); 
Huang (2009); Bishop 
and Scott 
(2011)Maier and 
Brunstein (2011); 
Jaramillo, Mulki 
and Marshall (2012) 

1. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อ
องค์การ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
องค์การเป็นที่ต้ัง 
2. องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อ

ร้องเรียนที่เกิดข้ึนให้ได้รับการแก้ไขทุก

ประเด็น 

3. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีในการประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความ
เหมาะสม 
4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่น
กล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 

มาตรวัดตัวแปร 
อันตรภาค (Interval 
Scale) โดยให้เป็นคะแนนคือ 

คะแนนการปฏิบัติ สูงสุดเป็น 5 

คะแนน ต่ าสุดเป็น 1 คะแนน 

 

 ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าบุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อองค์การงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก ปัจจัยที่หนึ่งคือ ความผูกพันต่อ

องค์การได้กล่าวไปแล้ว ล าดับต่อไป คือ ปัจจัยที่สอง ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 
 ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามลักษณะของความคาดหวังที่

เปลี่ยนแปลงไป การสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน มีความส าคัญต่อชีวิต มีผลต่อสมรรถนะ

ในการท างาน ความพึงพอใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน และเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ดี

ของงาน  

2.3.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 
Ho, Chang, Shih & Liang (2009: 1-2) กล่าวถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน

ว่า เมื่อบุคลากรได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจจะท าให้สภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี แล้วจะ

ส่งผลให้การท างานดีไปด้วย จึงได้ศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างานของ

บุคลากรในองค์การได้อย่างเหมาะสม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

(Fair and Appropriate Compensation) 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (Development of 

Capacities) 3. ความก้าวหน้าความมั่นคงในงาน (Advancement) 4. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

งาน (Work-Life Balance) 5. สังคมสัมพันธ์ (Social Relationships)  (ภาพท่ี 5.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5. องค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  
 

 

ความพึงพอใจในชีวิต
การท างาน   

ผลตอบแทนท่ียุติธรรม 
และเพียงพอ 

ส่งเสริมด้านบูรณาการ 
ทางสังคม 

เปิดโอกาสให้ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

สร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

ส่งเสริมความเจริญเติบโต
และความมั่นคง 
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องค์ประกอบทั้ง 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Fair and Appropriate Compensation) หมายถึง

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย และสวัสดิการ

ด้านอื่นๆเพียงพอในการด ารงชีวิต และยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานอ่ืน 

 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development of Capacities) หมายถึง โอกาสที่จะได้ใช้

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ และความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความรู้สึกท้าทายจากการท างานของตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้

เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานรวมทั้งให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ

ควบคุมงานด้วยตนเองได้ ได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถ 

3. ความก้าวหน้าความม่ันคงในงาน (Advancement) หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อน

ขั้นหรือต าแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้น ได้รับการเตรียมความรู้และ

ทักษะหน้าที่ที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความส าเร็จในงานตามที่มุ่งหวัง 

4. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) หมายถึง ความสมดุลในช่วงของ

ชีวิตระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีเวลาที่ได้คลายความเครียดจากภารกิจที่

รับผิดชอบ การแบ่งเวลามีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาส าหรับกิจกรรมของตนเอง ครอบครัว

และสังคม ซึ่งลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ความรู้สึกว่างานและองค์การ ที่ปฏิบัติงานมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม ความภาคภูมิใจในงานของตน ความมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจาก

สังคม การให้ความร่วมมือกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ในการกระท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆ 

 5. สังคมสัมพันธ์ (Social Relationships) หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การ ที่

บุคลากรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาความสามารถ ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ 

โดยมีผลสอดคล้องกับ Delamotte and shin-ichi (2014: 11-32) ได้ท าการศึกษาถึงความ

พึงพอใจในชีวิตการท างานและเสนอมิติคุณภาพที่แบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ 

 มิติที่ 1  การได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้  

 1. ความปลอดภัยในการท างาน และสุขภาพพลานามัย หมายถึง การที่องค์การ จัดสภาพการ

ท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ลดโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน 
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 2. ชั่วโมงการท างาน หมายถึง การที่องค์การ จัดให้บุคลากรมีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 

และมีช่วงเวลาที่พักผ่อนเพียงพอ ซึ่งท าได้โดยการจัดเวลาท างานแบบยืดหยุ่น การท างานบางเวลา

หรือการเพิ่มวันหยุด 

 3. ความม่ันคงในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุผล

ทางเศรษฐกิจ หรือในกรณีที่เลิกจ้างบุคลากรเป็นจ านวนมากองค์การ ต้องก าหนดให้มีการวางแผน

ร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์การเลิกจ้าง ที่เหมาะสมและยุติธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

 มิติที่ 2 การได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการท างาน สิทธิกฎหมายที่เกี่ยวกับที่บุคลากร

พึงได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากองค์การ ไม่เลือกต่อบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ทั้งในเรื่องของ

กระบวนการท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษ การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 

หรือ การเลิกจ้างอย่างไม่ยุติธรรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 1. การได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ได้แก่ การคุ้มครองไม่ให้บุคลากรคนใดคนหนึ่งถูก

ปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม เช่น การที่องค์การโยกย้ายบุคลากรไปท างานที่ อ่ืน การเปลี่ยนหน้าที่

รับผิดชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ผิดไป จากสัญญาจ้างที่ตกลงกันไว้  โดยที่บุคลากร

หรือครอบครัวไม่ยินยอม ดังนั้น องค์การ ต้องมีการก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อร้องทุกข์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวินัยและ

การลงโทษ รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายที่พึงได้รับอีกด้วย 

 2. การปฏิบัติต่อกลุ่มอย่างยุติธรรม ได้แก่ การที่องค์การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง เพ่ือก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การ จะไม่ค านึงถึ งการแบ่ง

ชนชั้น อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

สัญชาติ หรือสถานภาพทางสังคม เป็นต้น 

 มิติที่ 3 การมีอิทธิพลในการตัดสินใจ  หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ หรือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้รู้ว่าตนมีความส าคัญ เกิด

ความภาคภูมิใจ การเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก มีบทบาทในการตัดสินแสดงออก มีบทบาทในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความรู้สึกผูกพันและ

รับผิดชอบงาน  สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่ดี 
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 มิติที่ 4  การได้ท างานที่ท้าทายความสามารถ หมายถึง การที่องค์การให้ความส าคัญต่อการ

จัดระบบงานและเนื้องาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน สามารถท าได้โดยการหมุนเวียนงาน การ

มอบหมายให้รับผิดชอบในแนวนอน เช่น การเพ่ิมความรับผิดชอบและปริมาณงานให้มากขึ้น และการ

ขยายความรับผิดชอบในแนวดิ่ง เช่น การเพ่ิมเนื้อหาของงาน บุคลากรจะต้องใช้ความสามารถและ

ทักษะอ่ืนนอกเหนือจากทักษะที่ใช้อยู่เดิม เพ่ือให้สามารถท างานประสบความส าเร็จตามที่ได้รับ

มอบหมาย ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบงานไม่ให้มีความน่าเบื่อหน่าย 

 มิติที่ 5 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต หมายถึง การที่องค์การ ให้ความส าคัญในเรื่องของ

งานกับช่วงอายุของบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ

ช่วงชีวิตของบุคลากร ให้มีความเหมาะสมกับการก าหนดเวลาพักในการท างาน รวมถึงการแสดงความ

รับผิดชอบชีวิตของบุคลากร ได้แก่ การท าให้ชีวิตงานและการพักผ่อนของบุคลากรสมดุลและ

เหมาะสมกับช่วงชีวิตแต่ละช่วงอายุ การรักษาสถานภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยแบ่งการพิจารณา

ออกเป็นประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 

 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การ ได้แก่ การที่ให้ความส าคัญต่อการแสดงการ

รบัผิดชอบต่อสังคม โดยรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

 2. งานกับชีวิตครอบครัวและการพักผ่อน หมายถึง การให้ความส าคัญ การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานและชีวิตครอบครัว และส่งเสริมให้บุคลากรท ากิจกรรมยามว่างที่

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

 3. งานสถานภาพสังคมและชนชั้นทางสังคม หมายถึง การก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงความ

แตกต่างของชนชั้น การลดความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานภาพทางสังคมจะแสดงในรูปของ

สัญลักษณ์ต่างๆในสถานที่ท างาน จะแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อชนชั้นที่แตกต่างกัน เช่น ห้อง

ท างานของผู้บริหารจะมีห้องส่วนตัวและหรูหรา ในขณะที่บุคลากรระดับรองๆลงมา จะไม่มีห้อง

ส่วนตัวและความสะดวกสบายลดหลั่นกันลงมา เป็นต้น 

 4. ความก้าวหน้าในอาชีพ กล่าวคือ หลักเกณฑ์การพิจารณาชั้นเงินเดือนที่มีมาตรฐาน โดยใช้

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองค์การ หรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับบริหารเป็นเกณฑ์

ส าคัญ รวมถึงการเปิดโอกาสให้สามารถปรับงานให้เข้ากับความต้องการเฉพาะในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งนี้

ยังกล่าวว่าการเปิดโอกาสในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้วย ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ Walton (2004: 105) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ชี้วัดความพึงพอใจในชีวิต
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การท างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working Life โดยแบ่งออก เป็น 8 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 

 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Fair and Appropriate Compensation) หมายถึง 

การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกับการมี

ชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การ

อ่ืนๆ ด้วย 

 2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Work Conditions) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทาง

กายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และ

จะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

 3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ (Use and Development of 

Capacities) โดยงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้

อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 

 4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง (Use and Development of 

Capacities) นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส

ก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของตน 

 5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration 

in the Organization) ซึ่งหมายความว่างานนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคลากรอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

 6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 

ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคลากรมีความยุติธรรม

ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่าง

เปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย 

 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work and the Total Space of Life) โดย

ส่วนรวมเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอก

องค์การอย่างสมดุล นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันมากเกินไป ด้วยการก าหนด

ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้

ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 
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 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง  (Social Relevance of the 

Work in the Life) ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่า

องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย 

การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาดเมื่อแต่ละบุคลากร

ได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท างาน

ดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความ

สอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างบุคลากรและองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ

เป้าหมายสูงสุด ซึ่งคงได้ยินได้ฟังหรือเห็นภาพความขัดแย้งภาพการหยุดงานเพ่ือประท้วงหรือ

เรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้ใช้แรงงานอยู่เสมอ หรือเหตุการณ์ในบางประเทศที่มีการประท้วงจน

เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้น นั่นเป็นเพราะผู้ใช้แรงงานมีความรู้สึกว่าก าลังถูกริดรอนสิทธิ์ ท าให้ ความพึง

พอใจในชีวิตการท างานต่ าลง ผลที่ตามมาคือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการผลิตที่ต้องหยุดชะงัก จนมีผลท าให้การส่งออกไม่สามารถด าเนินการไปตามเป้าหมายได้ ซึ่ง

นอกจากองค์การจะสูญเสียรายได้จ านวนมหาศาลแล้ว บุคลากรเองก็ต้องประสบความล าบาก และ

ขาดรายได้ อีกท้ังส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย 

 และพบว่าผลการศึกษาของ Michie (2002) ได้เสนอแนวความคิดทางจิตวิทยาที่ส าคัญ และ

ความจ าเป็นในการที่จะท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1. ความความส าคัญจากงานที่ได้ท า คือขนาดของความส าคัญ ความมีคุณค่า และความคุ้ม

ค่าท่ีจะได้จากการลงแรงท างานดังกล่าวนั้นว่า มีมากหรือน้อย 

 2. การได้รับผิดชอบในงานที่ได้ท า คือขนาดของความรู้สึกของคนที่ได้มีโอกาสรับผิดชอบและ

เป็นเจ้าของเรื่องนั้นที่ตัวเขาจะเป็นผู้ท าด้วยตนเอง จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน 

หากเขารับผิดชอบในผลส าเร็จด้วยตัวเขาเองคนเดียวได้มากแล้ว ความพอใจก็จะมีมาก 

 3. การมีโอกาสรับรู้ถึงผลของานที่ตนได้ท าไป คือขนาดความมากน้อยของโอกาสที่บุคลากร

นั้นๆ จะสามารถเข้าใจหรือรู้ได้ตามกระบวนการที่มีอยู่ตามปกติ ว่างานที่ท าไปแต่ละครั้งนั้นมี

ประสิทธิภาพเพียงใด หรือได้ผลเป็นที่พอใจแค่ไหน 

 ลักษณะขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานบางประการ จะมีผลกระทบถึง

สภาวะต่างๆทางจิตวิทยาของผู้ท างาน เมื่อใดที่สภาวะทั้ง 3 นี้เกิดขึ้นกับบุคลากร บุคลากรจะอยู่ใน

สภาวะรับการจูงใจและคาดหวังว่าจะมีประสบการณ์ต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับงานของตน และสิ่งที่

ตามมาคือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง การขาดงานน้อยลง และอัตราการออกจากงานลดลง ถ้า
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องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของสภาวะทางจิตนี้ขาดไป สภาวะรับการจูงใจของบุคลากรจะลดลง

อย่างเห็นได้ชัด จากผลการวิจัยของ Hackman and Oldham พบว่าผลของงานที่มีประสิทธิภาพ

เกิดข้ึนจากมิติท่ีเป็นแกนหลักของงานมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) 

 2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) 

 3. ความส าคัญของงาน (Task Significance) 

 คุณลักษณะทั้ง 3 อย่างนี้ ถ้วนแต่สามารถใช้เพ่ิมความรู้สึกท่ีเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ

ของงานได้มากนั้น คือ หากเมื่อใดก็ตามท่ีผู้ท างานได้มีโอกาสท าสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถส่งผลท าให้งานทั้ง

ชิ้นนั้นส าเร็จลงได้ โดยสามารถเห็นผลส าเร็จออกมาได้ชัดเจน และกรณีที่งานที่ท าได้มีน้ าหนัก

ความส าคัญที่จะก่อผลถึงคนอื่นๆด้วย แล้วงานนั้นๆ ก็สามารถให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้ท าได้ 

 4. ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) จะเป็นเรื่องที่โยงโดยตรงกับความรับผิดชอบที่มี

ต่องาน ถ้าหากคนท างานสามารถมีโอกาสควบคุมการท างานของตนเองได้มากขึ้นเท่าใด เขาก็จะยิ่ง

รู้สึกมีความรับผิดชอบต่องานมากยิ่งขึ้น ลักษณะประการสุดท้าย 

 5. ข้อมูลย้อนกลับของงาน (Job Feedback) นั่นคือ ถ้าหากสามารถท าให้คนท างาน ได้รู้ถึง

ผลงานต่างๆที่ได้ท าไปแล้วอย่างชัดเจน และโดยตรงถึงตัวผู้ท างานแล้ว คุณค่างานนั้นก็จะสูงในสายตา

และความรู้สึกของเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน สภาวะทางจิตวิทยาและผลลัพธ์ของงาน 

คุณลักษณะทีส่ าคัญของงาน 

ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน

ความส าคญัของงาน 

ความมีอิสระในการท างาน 

ข้อมูลย้อนกลับของงาน 

สถานภาพทางจิตวิทยา 

 

ประสบการณ์ที่ท าให้รู้สึกว่า
งานท่ีท ามีความหมาย 

 
ความรูส้ึกรับผิดชอบ 

ต่อผลงาน 
 

ความสามารถรับรู้ถึงผลงาน
ของการกระท า 

    1. ความรู้และทักษะ 

    2. ความต้องการการเจรญิเติบโต 

    3. บริบทของความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลแล
งาน 

แรงจูงใจภายในของการท างาน
สูง 

คุณภาพการท างานสูง 

ความพึงพอใจในการท างานสูง 

การขาดงานและการออกจาก
งานจะลดต่ าลง 
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 จากผลการศึกษาถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในชีวิตการท างานนั้นเป็นความรู้สึกของ

บุคลากรที่มีต่องานที่ท าอยู่และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการท างาน ความพึงพอใจในการท างานจะ

เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองความต้องการ เป็นผลให้บุคลากรให้ความสนใจและ

เต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มที่ของบุคลากรที่มีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยน าองค์ประกอบด้าน

ความพึงพอใจ ได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) เปิดโอกาสให้ได้พัฒนาความรู้

ความสามารถ 3) ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง 4) สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างานและ 5) ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม 

ประโยชน์ของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  

 มีผู้ศึกษาในเรื่องของประโยชน์ความพึงพอใจในชีวิตการท างานโดย Wiig (2004: 115) ได้

กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของความพึงพอใจในชีวิตการท างานว่า 

 1. เพ่ิมความพึงพอใจในการท างานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรท า ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

อย่างน้อยท่ีสุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 

 2. ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนจากการที่บุคลากรมีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น 

 3. ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากอัตราการขาดงานลดน้อยลง 

 4. ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการท างาน ซึ่งจะส่งผลถึงการลดต้นทุน

ด้านรักษาพยาบาลรวมถึงด้นทุนค่าประกันสุขภาพ การลดอัตราการเรียกร้องสิทธิจากการท าประกัน 

ปริมาณของการเบิกจ่ายลดลง 

 5. ความยืดหยุ่นของก าลังคนมีมากและความสามารถในการสับเปลี่ยนบุคลากรมีมากขึ้น ซึ่ง

เป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การและการมีส่วนร่วมในการท างานที่เพ่ิมข้ึน 

 6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดี เนื่องจากความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นขององค์การจาก

ความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขององค์การ 

 7. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่ดี 

 8. ท าให้บุคลากรรู้สึกสนใจงานมากขึ้นจากการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการให้

สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร การเคารพสิทธิของบุคลากร 

ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับ (Brook & Anderson, 2005: 83) ทีก่ล่าวว่าความพึงพอใจใน

ชีวิตการท างานท าให้เกิดประโยชน์ 8 ด้านได้แก ่

 1. เพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 

 2. ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน อย่างน้อยท่ีสุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 
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 3. ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน จากการมีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น  

 4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วย จากการท างาน  

 5. การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  รวมถึงค่าประกันสุขภาพ 

 6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีขึ้น เนื่องจาก องค์การมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน จาก

ความน่าเชื่อถือเรื่องความพึงพอใจในชีวิตการท างานที่ดีข้ึน 

 7. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่ดี  

 8. ท าให้บุคลากรรู้สึกสนใจงานมากขึ้น จากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้สิทธิออก

เสียง การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และการเคารพสิทธิของบุคลากร 

 และมีความสอดคล้องกับ Bivens (2017: 80) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจในชีวิตการท างานท า

ให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ผลโดยตรงต่อการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 

และลดอัตราการเปลี่ยนงาน 

 2. ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ เช่น ผลก าไลเพ่ิมขึ้น การบรรลุ เป้าหมายขององค์การจะ

เห็นได้ว่าความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

พึงพอใจในการท างาน มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยลดอัตรา

การลาออกหรือโอนย้าย  

 และความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Unesco (2017) ได้สรุปประโยชน์ของความพึง

พอใจในชีวิตการท างานไว้ดังต่อไปนี้  

 1. เพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  

 2. ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน อย่างน้อยท่ีสุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 

 3. ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน จากการที่บุคลากรมีส่วนร่วมและสนใจงานมาก 

 4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วย จากการท างาน  

 5. การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าประกันสุขภาพ 

 6. การลดอัตราการเรียกร้องสิทธิจากการท าประกัน ความยืดหยุ่นของก าลังคนมีมาก และ

ความสามารถในการสับเปลี่ยนคนมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การ 

และการมีส่วนร่วมในการ ท างานมีเพ่ิมข้ึน  
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 7. อัตราการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีขึ้น เนื่องจาก องค์การมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน จาก

ความน่าเชื่อถือเรื่องความพึงพอใจในชีวิตการท างานที่ดีขององค์การ  

 8. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของบุคลากร   

 9. ท าให้บุคลากรรู้สึกสนใจงานมากข้ึน จากการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้

สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และการเคารพสิทธิของบุคลากร  ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานของ Greenberg (2006) ที่ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาองค์การโดยเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพซึ่งเกี่ยวข้อง

กับบุคลากร ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างาน การตอบสนองความต้องการ

ความพึงพอใจของบุคลากร ท าให้บุคลากรมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ ดังนั้น นักพัฒนาองค์การจึง

พยายามหาวิธีการอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างสภาพ การท างานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และสร้าง

ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององค์การซึ่งก็คือ ความพึง

พอใจในชีวิตการท างานนั่นเอง โดยความพึงพอใจในชีวิตการท างานท าให้เกิด ประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน 

ได้แก่  

 1. ผลโดยตรงในการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้างความรู้สึกผูกพันต่อบุคลากร 

และลดอัตราการเปลี่ยนงาน  

 2. ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น  

 3. เพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ เช่น ในเรื่องผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายของ

องค์การ  

2.3.2 ปัจจัยของความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  
ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นปัจจัยและเป็นมิติหนึ่ งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต 

แนวความคิดนี้ได้ก าเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึง ความพึงพอใจในชีวิต

การท างานแล้ว จะพบว่ามีผู้รู้ นักวิชาการ ให้ความสนใจไว้หลายประเด็น เช่น เป็นการสร้างสรรค์

บรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือ 

หมายรวมถึงการปรับปรุงการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล

ขององค์การ ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา ความ

เชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใช้ ในการท างานย่อมท าให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจ

สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การขึ้น เช่น 
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การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผ่อนคลายลง ความคับข้องใจ

ลดลง เป็นต้น 

  ความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีปัจจัยหลายด้าน ซึ่งได้มีผู้รวบรวมไว้ในประเด็นต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ (Wiig, 2004: 119) 

 1. ความพึงพอใจในชีวิตการท างานใน เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ทั้ งชีวิตการท างาน ซึ่ ง

ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างานและ

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับ

บุคลากร 

 2. ความพึงพอใจในชีวิตการท างานในเป็นผลที่มีต่อบุคลากรในการปรับปรุงในองค์การและ

ลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ในการส่งเสริมระดับความ

พึงพอใจในชีวิตการท างานของแต่ละบุคลากร รวมถึงความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาด้วย 

 3. ความพึงพอใจในชีวิตการท างานคือ ความเป็นมนุษย์ในการท างานซึ่งส่วนใหญ่ใช้ค าว่า 

การปรับปรุงสภาพการท างาน หรือ การคุ้มครองแรงงาน หรือ สภาพแวดล้อมการท างาน ความเป็น

ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน ครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่ งเสริมในการ

ปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคลากรตามล าดับ ความพึงพอใจในชีวิตการท างานในการ

ท างานว่า เป็นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาหรือ ความพึงพอใจในงานของบุคลากร

กับประสิทธิผลขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นประสิทธิผลของ

องค์การอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลเป็น ผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้

ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ Davidson, Timo et al. 

(2010) ความพึงพอใจในชีวิตการท างานจะส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ ประการแรกช่วยเพ่ิมผลผลิต

ขององค์การ ประการที่สองช่วยเพิ่มพูนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการ

ท างาน และประการสุดท้ายช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

การศึกษาของ Hartmann, Rutherford et al. (2014)  กล่าวว่าขอบเขตทั้งหมดของปัจจัย

ที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในการท างาน จากการท างานในองค์การนั้นๆ หรือระดับของ

ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรที่ได้รับการสนองตอบความต้องการของเขาจากการท างาน 

ในองค์การนั่นเอง รวมทั้ง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อการท างานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

ทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหรือมีการท างานที่ท าให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีตามการ
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ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างงานกับชีวิต ที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสุขใจและความพึงพอใจในการท างานของ

ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในองค์การ การท างานของผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในชีวิตการท างานที่ดีจะมี

ความสุข รู้สึกว่างานมีความส าคัญ มีความผูกพันกับงาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีแรงจูงใจ เสียสละ

และทุ่มเทให้กับการท างานมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกิด

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ขององค์การรวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรใน

องค์การ และความพึงพอใจในชีวิตการท างานของบุคลากรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของงานในองค์การ  

ความพึงพอใจในชีวิตการท างานว่าเป็นกุญแจที่ท าให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจในงานสูง และ

เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของ ประสบการณ์มนุษย์ในองค์การ เป็นแนวคิดที่ค านึงถึงความเป็นมนุษย์งาน

และองค์การคุณภาพ ชีวิตการท างานมีจุดหมายว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและความพึง

พอใจในงาน ที่จะต้องด าเนินควบคู่กันไป การมีพันธะร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์การ หรือการ

แลกเปลี่ยนคุณค่ากันอย่างสมดุล จะท าให้ทั้งบุคลากรและองค์การประสบความส าเร็จ อีกท้ังการท าให้

บุคลากรมีส่วนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ในขณะเดียวกัน

ก็เป็นหนทางในการลดต้นทุน และเป็นรูปแบบเฉพาะในการจัดการองค์การให้เป็นองค์การที่เป็นที่

ยอมรับ และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร (Max-Neef, 2002: 50) เป็นความรู้สึกถึงความ

เป็นเลิศในการท างาน รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าจากการท างาน ชีวิตการท างานสามารถสนองตอบความ

จ าเป็นพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานของสังคม มีการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างการท างาน และการ

ด าเนินชีวิตส่วนตัว เกิดความร่วมมือในองค์การ เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ ท าให้บุคลากรพึงพอใจ

และมีความสุข (Reid et al., 2002: 17)  

ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท างานในองค์การที่ท าให้ชีวิตมี

ความสุข ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ ม

สร้างสรรค์ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานด้วยความเต็มใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้

อย่างมี ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีเกียรติ มีคุณค่ามีขวัญและก าลังใจ ภายในสภาพแวดล้อม 

การท างานที่เหมาะสม การส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตการท างานจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจกับฝ่ายบริหาร และสร้างโอกาสในการท างานมากขึ้น ความ

พึงพอใจในชีวิตการท างานเกี่ยวข้องกับงานซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคน (Osborne, 2005: 62) และท าให้

เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของงานและระบบการท างาน 
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ระบบการให้รางวัลที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานและผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การท างานมิใช่แค่ก าหนดแต่เวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่มีเพียงกฎหมาย

คุ้มครอง แรงงานเด็ก หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ความต้องการและ 

ปรารถนาให้ชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานดีขึ้นด้วยความพึงพอใจในชีวิตการท างานโดยกล่าวว่า เป็น

ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคลากรต่อสภาวะความเป็นอยู่หรือ

ความสุขของชีวิตโดยรวมซึ่งเป็นความพอใจต่อชีวิตหรือมีแนวโน้มต่อชีวิตในทางบวก เป็ นชีวิตการ

ท างานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของบุคลากร นั่นก็คือ ชีวิต

การท างานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความต้องการพื้นฐานที่ก าลังเปลี่ยนไปในแต่ละ

ยุคสมัย ลักษณะงานที่คนท างานคนหนึ่งๆ ปฏิบัติอยู่ในองค์การหนึ่งๆว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพงาน

นั้นๆมากน้อยเพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ ชั่วโมงการท างานเหมาะสมกับค่าตอบแทน

อย่างไร ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้น ามากน้อยเพียงใด 

 มีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของความพึงพอใจในชีวิตการท างานจาก Vemuri & 

Costanza (2006: 115) ระบุว่าความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อการท างานซึ่งสามารถตอบสนอง ความ

ต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการท างานและ

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการท างานนั้น ความเป็นอยู่และการท างานที่ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหรือมีชีวิต

การท างานที่จะสามารถตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรได้ สภาพการท างานที่บุคลากรมี

ความรู้สึกพึงพอใจ ซึ่งประเมินได้ จากค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนา ความสามารถของบุคลากร ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

การบูรณาการด้านสังคม ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

การปฏิบัติงานในสังคม อีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ สภาพแวดล้อมการท างานที่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 

ความต้องการเบื้องต้น คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีต่อบุคลากร มากที่สุด

เช่นเดียวกับการที่ต้องการให้มีสภาพแวดล้อมการท างานเยี่ยงมนุษย์ โดยพยายามตอบสนอง ความ

ต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมมากกว่าความต้องการพ้ืนฐาน ต้องมีการจ้างงานผู้ที่มีทักษะในการท างาน 

(Doi, Kii & Nakanishi, 2008: 127)  

 จากหลักฐานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยของความพึงพอใจในชีวิตการท างานส่วนใหญ่

คล้ายคลึงกันคือ ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการท างาน ลักษณะการท างานที่มีคุณค่า มี

อิสระในการตัดสินใจ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี และมีความสุขทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ อันเนื่องมากจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน
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การด ารงชีวิต ทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอและยุติธรรม จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

ชีวิตการท างานปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้หรือความรู้สึกเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงต่อตัวบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในองค์การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก

บุคลากรเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรถือเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ  ถ้าบุคลากรมีความสุขกับการท างานและสามารถท างานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ ดังนั้น การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตการท างานของบุคลากรจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ

พัฒนาบุคลากรในองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือที่จะได้ท าการปรับปรุงความพึง

พอใจในชีวิตการท างานของบุคลากรให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อบุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงานก็จะส่งผลให้

การด าเนินงานขององค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การเป็นองค์การที่มีผล

การปฏิบัติงานสูงการสร้างความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ความพึงพอใจในชีวิตการท างานในลักษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความภักดีต่อ

องค์การและช่วยป้องกันการลาออกของบุคลากรได้อีกด้วย ผู้วิจัยได้สรุปนิยามศัพท์รายการชี้วัดและ

ระดับการวัดและวิธีวัดในด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างานดังตารางที่ 3. 

ตารางท่ี 3. ตัวแปรนิยามศัพท์รายการชี้วัดและระดับการวัดและวิธีวัดด้านความพึงพอใจในชีวิตการ
ท างาน 

นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

ความพึงพอใจในชีวิต 
และการท างาน ความหมาย ความรู้สึก
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการท างาน 
ลักษณะการท างานที่มีคุณค่า มีอิสระใน
การตัดสินใจ มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี และมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ อัน
เนื่องมากจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ 

Harrey and Bowin 
(2002); Demirel & 
Yucel (2013); Ho, 
Chang, Shih & 
Liang (2009); Law 
and Guo (2016);  
Delamotte and 
shin-ichi (2014); 
Walton (2004)  
 

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ

เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

มีความเหมาะสม 
2. องค์การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการ
ท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่บุคลากรทุก
ระดับความเหมาะสม 
3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับ
เงินออมเพื่ออนาคต 
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
1. ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้า
ทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากข้ึน 
2. องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี

มาตรวัดตัวแปร 

อันตรภาค (Interval 
Scale) โดยให้เป็นคะแนน
คือ คะแนนการปฏิบัติ สูงสุด

เป็น 5 คะแนน ต่ าสุดเป็น 1 
คะแนน 
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นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

และส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่าน
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4. ท่านได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนอยู่
เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 
โอกาสเลื่อนต าแหน่งท่ี 
ส่งเสริมความเจริญเติบโต 
1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับ
งานที่ท าอยู่ในขณะนี้ 
2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการ
เรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อความส าเร็จในงาน 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุน
ของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าใน
งานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน 

4. ความพึงพอใจ ที่มีต่อวิธีการด าเนินงานของ

องค์การเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคง ใน
การท างานของ 
บุคลากร 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิด
โอกาสให้เสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ 
ที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของ
องค์การ 
6. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถในความ
รับผิดชอบในองค์การนี้   
ความสมดุลระหว่างชีวิต 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและ
การจัดองค์การในการบริหารงานใน
องค์การ 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการ
ท างานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากรสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน 
3. ท่านรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างาน
ในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบ 
ครัวมีความอบอุ่น ผู้ร่วมงานของท่านมี
ความจริงใจเป็นมิตรกับท่าน 
5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตาม

ความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และสม
ปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่าน
ต้องการ 
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ในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข 
6. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและตนเองมีคุณค่าในชีวิตปัจจุบัน 
7. ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่
ท างานของท่านมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
8. ท่านคิดว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับ
ความรู้ความสามารถของตนเองท าให้ท่าน
มีความสุข 
9. ท่านคิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่าง
เข้าใจ กับเพื่อนร่วมงาน ท าให้ท่านมี
ความสุข 
10.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับ การ
ได้รับการยอมรับและให้ความสนใจจาก
เพื่อนร่วมงานทั้งในที่ท างานและต่าง
องค์การ 
ลักษณะงาน 
1. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของท่าน 
2. ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ 
3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หรือรับผิดชอบ 
4. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ

ความสามารถที่มีการประเมินเพื่อการข้ึน

ค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายหรือ

มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ท างานให้กับบุคลากรขององค์การ 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การมีมาตรการ
การใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าในการ
บริหารงานในองค์การเช่น วัสดุอุปกรณ์
และสาธารณูปโภคต่างๆ 

  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในล าดับต่อไป คือ ความยุติธรรมในองค์การ 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ 
Ming-Tien Tsai and Nai-Chang Cheng (2012: 1069–1080) กล่าวว่าความยุติธรรมใน

องค์การเป็นปัจจัยที่มีผลกับการด าเนินการขององค์การ อันจะเป็นประโยชน์ที่ท าให้มีความตั้งใจ 
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพ่ือองค์การอย่างแท้จริง โดยไม่คิดที่จะลาออกอัน
น าไปสู่การรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปและเหตุผลที่ต้องมีเพราะทุกองค์การ
ต่างต้องการความเจริญก้าวหน้า จากผลงานที่บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับ
การท างานของบุคลากร 

ความยุติธรรมในองค์การมีบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว องค์การนอกจากจะให้ความส าคัญกับความยุติธรรมด้านการกระจาย หรือผลตอบแทนแล้ว 
ยังต้องให้ความส าคัญกับการจัดสรรพ้ืนที่และเวลาให้กับบุคลากร เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่าง
ยุติธรรม เกิดดุลยภาพระหว่างคนกับองค์การอย่างเหมาะสมที่สุด 

2.4.1 องค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การ 
 Bracha & Syed (2014: 24) กล่าวว่า ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง บทบาทของความ

ยุติธรรมที่องค์การจัดสรรให้กับบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่บุคลากรตัดสินว่าได้รับ

การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการท างาน ใน

ส่วนการศึกษาของ Cohen-Charash and Spector (2001) มีความเห็นว่าความยุติธรรมในองค์การ 

หมายถึง การรับรู้ความยุติธรรมที่ได้รับภายในองค์การของบุคลากรที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์และศักยภาพ

ของการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและเตรียมรองรับ

ความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ Pillai, Williams 

and Tan (2001: 312-332)  ที่กล่าวว่าความยุติธรรมในองค์การหมายถึง การตัดสินใจในเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การโดยใช้องค์ความรู้ในการประเมินระดับของความยุติธรรมที่เป็น

มาตรฐานสากล  การเกิดการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ จะส่งผลที่ท าให้บุคลากรท างานกับ

องค์การเป็นระยะเวลานานและมีประสิทธิภาพ โดยมี Harvey and Haines III (2005: 53-68) ได้ให้

ความยุติธรรมในองค์การ คือการรับรู้ของบุคลากร อันเป็นความรู้สึกว่าองค์การมีความจริงใจต่อ

บุคลากรหรือไม่ผลที่จะตามมาคือความรู้สึกที่ดีและพอใจ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการท างานด้วย

ความทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้กับการท างานอย่างเต็มที่ ดังนั้นการรับรู้ความยุติธรรมของ

บุคลากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ  
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ซึ่งมีผลการศึกษาเช่นเดียวกับ Nigel Vaughan Smith (2012: 57–74) ที่ได้กล่าวว่า ความ

ยุติธรรมในองค์การ หมายถึง กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมที่ใช้ในการควบคุมดูแลการจัดสรร

ผลตอบแทน ทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ที่บุคลากรควรจะได้รับ รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการ

ตัดสินใจเพื่อจัดสรรผลตอบแทนและการตัดสินใจด้านอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลด้วย 

ประกอบด้วย ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) การรับรู้ความยุติธรรมจาก

ผลตอบแทนหรือการจัดสรรผลตอบแทนที่มีความถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานมีผล

การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจะสร้างความรู้สึกในทางจิตใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ มีความใส่ใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์การ 

ความรู้สึกว่าตนจะได้รับสิ่งตอบแทนในแง่ของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ในองค์การโดย

แสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการท างานว่าจะท างานอยู่กับองค์การนั้นต่อไป และไม่โยกย้าย

เปลี่ยนแปลงที่ท างาน 

ในขณะที่ (Cropanzano, Bowen et al. 2007) ให้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง 1) 

ความยุติธรรมด้านกระจาย (distributive Justice) ที่บุคลากรรับรู้จากทรัพยากรที่ได้รับ ได้แก่ ความ

ยุติธรรมด้านการกระจาย (Distributive Justice) จากการท างาน ประกอบด้วย (1) ด้านผลตอบแทน 

(payment) และ (2) ด้านภาระงาน (Job) โดยใช้หลักเกณฑ์ความเสมอภาค (Equity) เป็นหลัก

พ้ืนฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งที่ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ 2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Job 

Allocation Justice) ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดสรรพ้ืนที่  (Spatial Allocation) เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ (2) ด้านความยุติธรรมในการ จัดสรรเวลา 

(Temporal allocation) 3) ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ (Relation Justice) ประกอบด้วย (1) 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหาร (Supervisor Relation) และ (2) ด้านความสัมพันธ์ต่อองค์การ 

(Organizational Relation)   ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Usmani and Jamal (2013) กล่าวว่า 

ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง ความยุติธรรมที่บุคลากรรับรู้จากการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จาก

ค่าจ้างและภาระงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืนที่ท างานในลักษณะ

เดียวกันและจะส่งท าให้ เกิดความพึงพอใจในการท างาน มุ่ งมั่นในการท างาน น าไปสู่ผลต่อ

ประสิทธิภาพประกอบที่ดีขึ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคลากร เนื่องจากหากได้รับรู้

ว่าเกิดความไม่ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผู้อื่น จะส่งผลในเชิงลบ คือ ความทุ่มเทในการท างานลดลง 

อาจลาออกจากงานหรืออยากเปลี่ยนงานในทางกลับกันหากรับรู้ว่าเกิดความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้อ่ืนจะส่งผลในเชิงบวก คือ ความทุ่มเทในการท างานเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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 จากการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงแบ่งองค์ประกอบของ

ความยุติธรรมในองค์การออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) ความยุติธรรมด้านการกระจาย (2) ความ

ยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน และ (3) ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ ความยุติธรรมด้านการกระจาย  

ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน และ  ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ (ภาพที่ 7.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7. องค์ประกอบด้านความยุติธรรมในองค์การ 

2.4.2.1 ความยุติธรรมด้านการกระจาย  
 Kreitner & Kinicki (2004: 124)  กล่าวว่าความยุติธรรมในองค์การเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง

การที่บุคลากรรับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการท างานเพียงใด โดยแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้

ความยุติธรรมในองค์การจาก 3 มิติ ได้แก่ ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ 

(Distributive Justice) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานขององค์การ และความยุติธรรมด้าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์การ ส าหรับความยุติธรรมด้านการกระจายคือการที่บุคลากรรับรู้

ความถึงรางวัลจากผลงานด้วยความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืน  โดยที่ Greenberg 

(2006) ให้ความเห็นว่า ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน หมายถึง การรับรู้ว่าได้รับผลประโยชน์ในทุก

รูปแบบจากองค์การว่ามีความเพียงพอหรือไม่ ความยุติธรรมด้านการกระจาย เป็นระดับการรับรู้ของ

บุคลากรถึงความยุติธรรมด้านการจัดสรรผลตอบแทน รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์การ 

น าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคลากรปฏิบัติในการท างาน เช่นเดียวกับ Cropanzana, Bowen, and 

Gilliland (2007: 87) ให้ความเห็นว่าความยุติธรรมด้านการกระจายหมายถึง การที่บุคลากรรับรู้ว่า

ผลตอบแทนหรือการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้รับมีความยุติธรรม หรือเสมอภาคตามผลงานที่ท าไปและ

ได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมและผลประโยชน์ที่ได้รับควรเป็นไปตามความต้องการพอสมควร   

ความยุติธรรม 

ในองค์การ 

ความยุติธรรมด้าน 

การกระจาย 
 

ความยุติธรรมด้าน 

การจัดสรรงาน 
 

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ 
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 Milkovich, Newman et al. (2005); Arménio Rego et al (2009: 150); Li (2015: 64) 

กล่าวว่าองค์ประกอบของความยุติธรรมด้านการกระจาย ประกอบด้วย 1) ค่าจ้าง (Payment) และ 

2) ภาระงาน (Job) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. ค่าจ้าง (Payment) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงิน ผลประโยชน์และสวัสดิการ 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ขององค์การ เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการตั้งใจจะลาออก 

ความพึงพอใจจากการได้รับการจัดสรรค่าจ้างที่ยุติธรรม ด้วยการวัดความพึงพอใจที่ได้รับจากค่าจ้าง 

ใน 4  มิติ ได้แก่ 1) ระดับค่าจ้าง เป็นค่าตอบแทนโดยตรงได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน 2) การขึ้นเงินเดือน

เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับของการจ่ายเงินเดือนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ท างาน 3) ผลประโยชน์เกื้อกูลเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรในรูปแบบของการประกันสุขภาพ เงิน

บ านาญ  สวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ และ 4) โครงสร้างหรือการบริหารจัดการเป็นการสร้างอัตรา

ผลตอบแทนส าหรับงานที่แตกต่างกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งความพึงพอใจในค่าจ้าง สามารถอธิบายได้

โดยทฤษฎีเสมอภาค ที่ถือว่าความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่บุคลากรรับรู้ว่าได้รับกับจ านวนที่รู้สึกควรจะ

ได้รับ   

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความยุติธรรมในองค์การ

พบว่า นักวิชาการส่วนมากให้ความส าคัญกับ 1) ความยุติธรรมคือการแบ่งปันผลตอบแทนของ

องค์การที่เป็นธรรม  2) ความยุติธรรมคือการจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม 3) ความยุติธรรม

ด้านการจัดสรร รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นธรรม 4) ความยุติธรรมคือเสมอภาคระหว่างผลงานที่

ท าและผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม 5) โครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่บุคลากร

รับรู้ว่าควรจะได้รับ 6) มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจและวิธีการปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มที่   
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ตารางท่ี 4. องค์ประกอบย่อยของความยุติธรรมด้านการกระจายในองค์การและแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 

(ชื่อผู้วิจัย/

ค.ศ.) 

ความยุติธรรม

คือการแบ่งปัน

ผลตอบแทน

ขององค์การที่

เป็นธรรม 

ความยุติธรรม

คือการจัดสรร

งานของ

องค์การที่เป็น

ธรรม 

ความยุติธรรม

ด้านการ

จัดสรร รางวัล 

สวัสดิการ

ต่างๆ ที่เป็น

ธรรม 

ความยุติธรรม

คือเสมอภาค

ระหว่างผลงาน

ที่ท าและ

ผลประโยชน์ที่

ได้รับอย่างเท่า

เทียม 

โครงสร้างของ

อัตรา

ผลตอบแทน

เป็นจ านวนที่

บุคลากรรับรู้

ว่าควรจะ

ได้รับ 

มีอิสระใน

การท างาน

ในการคิด 

การตัดสินใจ 

และวิธีการ

ปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มที่ 

Kreitner & 

Kinicki (2004) 
√ √ √  √  

Cropanzana, 

Bowen, and 

Gilliland 

(2007) 

√ √  √ √  

Milkovich &  

Newmen 

(2005) 

√  √ √ √ √ 

Arménio Rego 

et al (2009) 
√   √ √ √ 

Li (2015) √ √  √ √ √ 

Elickson & 

Logsdon  

(2002) 

 √ √  √ √ 
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2.4.2.2 ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน  
 ความส าคัญของความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน จะมุ่งเน้นกระบวนการในการตัดสินใจ
ขององค์การ บนพื้นฐานการรับรู้ความยุติธรรมที่มีต่อบุคลากร เช่น การให้พื้นที่และเวลาในการท างาน
ที่ยุติธรรม ถูกต้องและเหมาะสมให้กับบุคลากร ซึ่งส่งให้บุคลากรรับรู้ถึงการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจในระบบขององค์การ การสร้างพฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดี ความ
พึงพอใจในการท างานและกับผู้บริหาร ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรเคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายขององค์การ ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนด 
อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากร
เกิดความไว้วางใจ มีความเชื่อมั่นในวิธีการและการตัดสินใจขององค์การ  ที่ส าคัญหากบุคลากรไม่ได้
รับความยุติธรรมจากจัดสรรงาน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับองค์การในเชิงลบ เนื่องจากเม่ือรู้สึกผิดหวังต่อความยุติธรรมในการจัดสรรงานจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในเชิงลบที่เพ่ิมขึ้นภายในองค์การ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การไม่ได้รับความยุติธรรมในการ
จัดสรรงานจะท าให้ความมุ่งม่ันในการท างานของบุคลากรลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่
ลดลงไปด้วย  

 ดังที่ (Williams, Pitre et al. 2002); (Tyler 2006); Boyd et al (2013: 53–64) กล่าว
ว่า ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน จะกับเกี่ยวข้องทรัพยากร ได้แก่ เวลา (Time) และพ้ืนที่ 
(Space) หรือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อดุลยภาพชีวิต
ของบุคลากร  กระบวนการจัดสรรด้านเวลา (Time) และสภาพพ้ืนที่ (Space) ให้กับบุคลากร ด้วย
ความเสมอภาค เท่าเทียม สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการท างานที่น าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  มีความสอดคล้องกับ 
Angelo & Chambel (2015: 106–114) ; Cohen-Charash and Spector (2001)  ที่ให้ความเห็น
ว่า ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน เป็นการที่บุคลากรรับรู้วิธีการกระจายงานอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมจากองค์การ และ Grawitch and Barber (2010) มีความเห็นว่าความยุติธรรมด้านการ
จัดสรรงานไว้เป็นการที่องค์การให้ความยุติธรรมจากการจัดสรรสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ในส่วนของ Skarlicki and Rupp 
(2010); Topa, Moriano et al. (2013) กล่าวว่า ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานคือการที่องค์การ
กระบวนการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของบุคลากร เป็นกลไกการ
จัดสรรงานที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับการด าเนินงาน การที่องค์การให้ความยุติธรรมแก่
บุคลากรในการจัดสรรทรัพยากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม   
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 ซึ่งมีผลการศึกษาสอดคล้องกับ Goodin (2010); Usmani & Jamal (2013: 74); Hawker 

(2006); Glick, Hyde & Sheikh (2012: 137); Akram, Haider et al. (2016) ได้แบ่งองค์ประกอบ

ของความยุติธรรมในองค์การจะเป็นไปตามพลวัตการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความยุติธรรมด้าน

เวลา (Spatial Justice) และด้านพ้ืนที่ (Temporal) ซึ่งองค์การควรจัดสรรอย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดสรรด้านพ้ืนที่ (Spatial Allocation) หมายถึง การที่องค์การมีวิธีการหรือการ

จัดการสภาพพ้ืนที่ในการท างาน สถานที่หรือต าแหน่งที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญที่

เกี่ยวข้องการจัดสรรความยุติธรรมในพ้ืนที่ของทรัพยากร ท าให้องค์การสามารถตีความไม่อยุติธรรม

เชิงพ้ืนที่และก าหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรได้ 

ในด้านองค์ประกอบของความยุติธรรมเชิงพ้ืนที่ เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) ความ

เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริหารที่จ าเป็น ส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคลากร

ภายในองค์การ เมื่อเปรียบเทียบกับความพร้อมของพวกเขาในสถานที่อ่ืนๆ หรือสาขาหรือหน่วย 2) 

สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุนการท างานให้บุคลากรขององค์การที่อยู่

หา่งไกลจากสถานที่การท างานของบุคลากร และ  3) การจัดสรรทรัพยากร  

 การจัดสรรพ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมในการจัดสรรงาน และมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมในการท างาน การจัดสรรด้านพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบที่ท าให้องค์การสามารถกระจาย
ทรัพยากรขององค์การและกระบวนการตัดสินใจ การสร้างความรับรู้ด้านความยุติธรรมเกี่ยวกับ
ระยะทางของทรัพยากรหรือการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรที่องค์การจัดสรรให้ ท าให้องค์การ
สามารถก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในการท างาน เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก ที่จะช่วยสร้าง
ความพึงพอใจและความมุ่งมั่นของบุคลากร  

 ในด้านของการจัดสรรเวลา (Temporal Allocation) Akram, Haider et al. (2016) ได้

กล่าวไว้ว่า การท าให้บุคลากรรู้สึกว่า การจัดสรรเวลาของเขาสอดคล้องหรือสมดุลกับการท างานที่

องค์การต้องกระจายเวลาท างานอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือให้สามารถใช้เวลาในการท าภารกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3 ด้านได้แก่ 1) เวลาครอบครัว (Marital Time) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต

กับครอบครัว 2) เวลาส่วนตัว (Personal Time) ที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือน การออกก าลังกาย งานอดิเรก  

การพักผ่อน 3) เวลาในการท างาน (Office Time)  ที่เกี่ยวข้องในการท างานชั่วโมงการท างาน และ

การท างานพิเศษ ในการจัดสรรด้านเวลาให้กับบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมในการจัดสรร

งาน เนื่องจากเวลาความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจในการท างาน การที่ได้รับความยุติธรรมใน
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การจัดสรรงานจะท าให้บุคลากรลดความเครียดและเกิดความพึงพอใจในการท างาน และจะเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการท างานอีกด้วย  ซึ่งมีควม

สอดคล้องกับ Goodin (2010) ที่ให้ความเห็นว่าการจัดสรรเวลากับความยุติธรรมด้านเวลาเป็นเรื่อง

เดียวกัน ซึ่งการจัดสรรเวลาเป็นแนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า องค์การไม่ได้ให้ความเสมอภาคเฉพาะ

ช่วงเวลาท างานของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเวลาที่บุคลากรมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นความ

ยุติธรรมที่มองไม่เห็น การที่จะให้บุคลากรรับรู้ว่าได้รับความยุติธรรมจากองค์การทั้งในด้านเวลา

ท างานและส่วนตัว ที่ส่งผลในเชิงบวกในด้านจิตใจของบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้

มากกว่าการที่องค์การให้ความยุติธรรมในด้านเวลาเฉพาะเวลาท างานเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงถือเป็น

มิติใหม่ของความยุติธรรมขององค์การ ซึ่งควรมีการจัดสรรเวลาอย่างสม่ าเสมอและยุติธรรมและจะ

ส่งผลให้ บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การต้องมีหน้าที่ต้องท าให้บุคลากรรู้สึก

ได้รับความยุติธรรมด้านการจัดสรรเวลาที่องค์การมอบให้ โดยให้ความส าคัญกับการให้ความยุติธรรม

ทั้งชีวิตในการท างาน ชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัว 

 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความยุติธรรมในองค์การ

พบว่า นักวิชาการส่วนมากให้ความส าคัญกับ 1) การตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงานควรตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของบุคลากร 2) ควรจัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับ

บุคลากร  3) การจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรเคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายของ

องค์การ 4) ความยุติธรรมจากจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของบุคลากร 5) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่า

เทียมในการท างานของบุคลากรทุกคนและ 6) มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และ

ความสามารถของบุคลากร 
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ตารางท่ี 5. องค์ประกอบย่อยของความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน ในองค์การและแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 

(ชื่อผู้วิจัย/

ค.ศ.) 

การตัดสินใจ
ขององค์การใน
การจัดสรรงาน
ควรต้ังอยู่บน

พ้ืนฐานการรับรู้
ความยุติธรรม
ของบุคลากร 

ควรจัดแบ่ง
การท างานที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม

ให้กับ
บุคลากร 

 

การจัดสรรงาน

มีส่วนส าคัญท่ี

ช่วยให้บุคลากร

เคารพ กฎ 

ระเบียบและ

นโยบายของ

องค์การ 

ความยุติธรรม
จากจัดสรรงาน
จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อ
ความคิด 

ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของ

บุคลากร 

มีการจัดสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานด้วย

ความเสมอภาคเท่า

เทียมในการ

ท างานของ

บุคลากรทุกคน 

มีการ

จัดสรรงาน

ที่เหมาะสม

สอดคล้อง

กับความรู้

และ

ความสามา

รถของ

บุคลากร 

Williams, 

Pitre & 

Zainuba 

(2002) 

√ √ √ √ √ √ 

Tyler (2006)  √ √ √ √ √ 

Boyd et al 

(2013) 
√ √ √  √ √ 

Angelo & 

Chambel 

(2015) 

√ √ √ √ √  

Cohen-

Charash & 

Spector 

(2001) 

√  √ √ √ √ 

Grawitch 

and Barber 

(2010) 

 

√ √ √   √ 
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อ้างอิง 

(ชื่อผู้วิจัย/

ค.ศ.) 

การตัดสินใจ
ขององค์การใน
การจัดสรรงาน
ควรต้ังอยู่บน

พ้ืนฐานการรับรู้
ความยุติธรรม
ของบุคลากร 

ควรจัดแบ่ง
การท างานที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม

ให้กับ
บุคลากร 

 

การจัดสรรงาน

มีส่วนส าคัญท่ี

ช่วยให้บุคลากร

เคารพ กฎ 

ระเบียบและ

นโยบายของ

องค์การ 

ความยุติธรรม
จากจัดสรรงาน
จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อ
ความคิด 

ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของ

บุคลากร 

มีการจัดสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานด้วย

ความเสมอภาคเท่า

เทียมในการ

ท างานของ

บุคลากรทุกคน 

มีการ

จัดสรรงาน

ที่เหมาะสม

สอดคล้อง

กับความรู้

และ

ความสามา

รถของ

บุคลากร 

Skarlicki & 

Rupp (2010) 
√ √  √ √ √ 

Topa, 

Moriano & 

Morales 

(2013) 

√  √  √ √ 

 

2.4.2.3 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ 
 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่บุคลากรได้รับรู้ความยุติธรรมที่

เกิดจากผู้บริหาร บุคลากรและองค์การ ซึ่งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นบุคลากรที่ดีภายใน

องค์การ ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ คือความรู้สึกของบุคลากรที่รับรู้การปฏิบัติจากผู้บริหารและ

องค์การด้วยความเหตุผล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นการรับรู้ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรด้วยความสุภาพ เคารพ นับถือและมีความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็น

การปฏิบัติระหว่างบุคลากร ด้วยความเคารพและให้เกียรติกันอย่างมีเหตุผลและวิธีการขององค์การ

และผู้บริหารที่ปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและองค์การควรสื่อสารรายละเอียดต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล

ให้กับบุคลากรได้ทราบด้วย 

 ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่บุคลากรและเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจ

ขององค์การ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับตัวแปรมากมายใน
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องค์การ ทั้งคุณภาพในการสื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน การเป็นบุคลากรที่ดีขององค์การ การแก้ปัญหา

และความร่วมมือ เมื่อผู้บริหารให้ค าแนะน าและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผลปฏิบัติงานด้วยความเคารพ 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารจากองค์การอย่างมีเหตุผล จะท าให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานในครั้งต่อไป ความไว้วางใจที่มาจากความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จึงมีส่วนช่วยให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรภายในองค์การ สร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของบุคลากรและ

ลดความขัดแย้งในการท างาน  

 ความส าคัญของความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ไม่ เพียงแต่จะส่งผลต่อการรับรู้ความ

ยุติธรรมแล้ว แต่ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานเพราะบุคลากรที่มี

ประสบการณ์จากความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์  แม้ว่าองค์การจะมีนโยบายลดขนาดองค์การลง 

บุคลากรก็ยังคงมีมุ่งมั่นมากขึ้นและมององค์การในเชิงบวกมากกว่ าบุคลากรอ่ืนๆ เพราะได้รับ

ประสบการณ์ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จากองค์การ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าหาก

บุคลากรไม่ได้รับความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จะส่งผลในเชิงลบกับพฤติกรรมของบุคลากร เช่น 

Whitworth, Kimsey-House et al. (2007) ที่พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการรับรู้ความไม่

ยุติธรรมกับพฤติกรรมในเชิงลบของบุคลากร โดยพฤติกรรมเชิงลบจะลดลงเมื่อผู้บริหารได้อธิบายการ

ตัดสินใจขององค์การ ความยุติธรรมความสัมพันธ์จะส่งผลในเชิงลบต่อผลการประกอบขององค์การ 

เนื่องจากบางองค์การหากมีผลประกอบการที่ดีแล้วผู้บริหารและองค์การอาจละเลยการให้

ความส าคัญต่อความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ ความยุติธรรมด้านสัมพันธ์มีความส าคัญที่ท าให้เกิด

ความวางไว้ใจระหว่างผู้บริหารและองค์การ ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกในเชิงบวกและส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการท างานที่พร้อมจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ให้เพ่ิมข้ึน 

 Skarlicki & Rupp (2010: 43) : Perry & Mankin (2007: 28) Korsgard, Brodt & 

Whitener (2002: 66): Cropanzano, Bowen et al. (2 0 0 7 )ก ล่ า ว ว่ า ค ว าม ยุ ติ ธ ร ร ม ด้ า น

ความสัมพันธ์ หมายถึงความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการท างานและเป็นแนวคิดส าคัญ 

เนื่องจากสามารถ สร้างความร่วมมือและเป็นกุญแจส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ

องค์การ โดยความไว้วางใจจะจ าแนกตามมโนทัศน์ที่แตกต่าง เช่น บุคลากร ระหว่างบุคลากรหรือ

องค์การ โดยมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความไว้วางใจระหว่างบุคลากรกับบุคลากรและบุคลากรกับ

ผู้บริหาร และ 2) ความไว้วางใจในระบบ ระหว่างบุคลากรกับองค์การ ความไว้วางใจของบุคลากรที่มี

ต่อผู้บริหารและองค์การ แบ่งได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) ความสามารถ (Competence) เป็นสิ่งที่

บุคลากรไว้วางใจต่อความสามารถของผู้บริหาร  2) การเปิดเผย (Openness) เป็นความไว้วางในที่
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บุคลากรรับรู้ได้ถึงความซื่อสัตย์และการเปิดเผยที่มีต่อกัน 3) ห่วงใย (Concern) เป็นความไว้วางใจที่

เกิดจากการรับรู้การดูแลจากผู้บริหารหรือองค์การ และ 4) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นความ

ไว้วางใจที่เกิดจากความรู้สึกเชื่อมั่นและเชื่อถือผู้บริหารและองค์การ โดยมีตัวชี้วัดระดับความไว้วางใจ

ที่เกิดขึ้นไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การเปิดเผย (Openness)  2) การให้เกียรติ (Respect) และ 3) 

ความสอดคล้อง (Alignment) ดังนั้นความไว้วางใจอธิบายได้ถึงความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ต่อ

ผู้บริหารและองค์การผ่านกระบวนการเปิดเผยด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติด้วยความห่วงใย และความ

สอดคล้องด้วยความมีส่วนร่วมในการท างาน  

 โดยมี  Angelo & Chambel (2015 : 106–114); Oesch1 and Murnighan (2003 : 

109); Dunlop (2014: 78); Grawitch and Barber (2010: 94) ให้ความเห็นว่าความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์หมายถึง การแลกเปลี่ยนทางสังคมที่มาจากพ้ืนฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นรู้สึก

ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ เป็นการแลกเปลี่ยนทางสังคมและ

กิจกรรมที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนและมากกว่าหรือการให้รางวัลหรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ซึ่งเกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นต่อผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่ง ใน

การท างานที่เหมือนกันเมื่อตนเองได้รับความยุติธรรมจึงจะเกิดไว้วางใจต่อกัน ดังนั้น การแลกเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงอยู่บนพ้ืนฐานที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ เช่นการที่บุคลากรรู้สึกว่า 

ผู้บริหารและองค์การได้ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนผ่านการแลกเปลี่ยน จะมีความส าคัญต่อ

ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เต็มใจในการตอบสนองต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น การที่บุคลากรได้มี

รับความยุติธรรมที่เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ จะท าให้เกิดผลการด าเนินการ

ขององค์การมากขึ้น ในขณะที่  Charash and Spector’s (2001: 108); Thorpe and Clifford 

(2003); Stavros and Selling (2010: 112); McLean (2005) กล่าวว่าองค์ประกอบของความ

ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ ประกอบด้วย  

  1. ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร (Supervisor  Relation) เป็นสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร

กับบุคลากรโดยอาศัยการสื่อสารทั้งที่มีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นการสื่อสารแบบสอง

ทาง โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรท างานได้ดี มีความรู้ ความเข้าใจและประยุกต์เป็นองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ คิดเป็น พัฒนาได้ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการช่วยให้เพ่ิมพูนหรือปรับปรุงความสามารถ 

ผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการ

สร้างความสัมพันธ์ที่หัวหน้าใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาขีดความสามารถของ

ลูกน้อง การที่ผู้บริหารได้ใช้วิธีการกระตุ้น จูงใจให้การสนับสนุนหรือการเสริมแรง และให้บุคลากร
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ทราบผลสะท้อนกลับ เพ่ือช่วยให้ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความช านาญในการท างาน ดังนั้น 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารจึงเป็นศิลปะที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 องค์ประกอบของความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาร่วมมือ 2) ความ

มุ่งม่ันในการสร้างความสัมพันธ์และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 3) ความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับ 4) การ

พูดและรับฟังที่มุ่งให้เกิดการกระท า 5) การตอบสนองต่อบุคลากร 6) การให้เกียรติตัวตนของบุคลากร 

7) การฝึกฝนและการตระเตรียม 8) ความเต็มใจในการให้และรับการพัฒนาด้วยการฝึกสอน 9) ความ

เข้าใจในความรู้สึกของบุคลากรและกลุ่ม และ 10) ความเต็มใจในการสร้างความส าเร็จที่สูงขึ้น ซึ่งอยู่

บนหลักพ้ืนฐานที่ผู้รับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดประเด็นของกระบวนการ ต้องมี

ความพร้อมในการตอบสนองของผู้รับการพัฒนาและเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิต โดยมีลักษณะส าคัญ

ได้แก่  1) เป็นกระบวนการที่ ช่ วยให้ เพ่ิมประสิทธิผลของงานในความรับผิดชอบ 2) เป็ น

กระบวนการพัฒนาที่มีความเป็นส่วนตัวสูง 3) ช่วยให้ตระหนักปัญหาของตนและวิธีการแก้ไข 4) เป็น

กระบวนการที่ต้องพ่ึงพาความร่วมมือระหว่างกัน 5) เป็นกระบวนการที่มักด าเนินต่อเนื่องกันเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง  

  2. ความสัมพันธ์ต่อองค์การ (Organizational Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์ 

ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างระบบการท างานขององค์การกับบุคลากรผ่านรูปแบบความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และบทบาท ที่องค์การจัดสรรให้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งรูปแบบการ

ตัดสินใจ ประสิทธิภาพขององค์การเกิดขึ้นจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองอย่างดี

และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอยู่เหนือบทบาทหน้าที่  มีการช่วยเหลือ

ผู้ อ่ืนโดยไม่ค านึงถึงตนเอง ความมีน้ าใจ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของบุคลากรที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากนโยบายและการปฏิบัติต่างๆในรูปวัตถุหรือสัญลักษณ์แห่งผลตอบแทนที่เป็นรางวัลที่

เป็นตัวเงินและในรูปแบบอ่ืน จะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นภาระหน้าที่และต้องแสดงพฤติกรรม

ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี เอาใจใส่ในสวัสดิภาพขององค์การและ

ช่วยเหลือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสามารถทดแทนการเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์การโดยผ่านความรู้สึก

ที่ดี ความผูกพัน ความจงรักภักดีต่อองค์การหรือการพยายามช่วยเหลือองค์การในด้านต่างๆ 

 จากหลักฐานดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจากการ

ที่ผู้บริหารต้องให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรอย่างยุติธรรม รวมทั้งองค์การต้องให้การ
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สื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย มีเหตุผลและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้สอดรับกับโครงสร้างของ

องค์การด้วย โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมต่อระบบจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

ความสัมพันธ์ต่อองค์การ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ 1) มิติด้านโครงสร้าง เป็นการอธิบาย

ลักษณะภายในองค์การที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อองค์การ ได้แก่ กฎระเบียบ การ

มอบหมายงาน ล าดับการบังคับบัญชา การรวมอ านาจ การพัฒนาบุคลากรและการจัดสัดส่วนจ านวน

บุคลากรให้เหมาะสมกับการท างาน  และ 2) มิติด้านสภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของ

โครงสร้างองค์การและกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวม ประกอบด้วย ขนาด

ขององค์การ เทคโนโลยีที่องค์การมีให้ สภาพแวดล้อม เป้าหมาย กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ 

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ขององค์การเป็นการสื่อถึงการเปิดเผยหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่อธิบายถึงการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่ เกิดความผิดพลาด มี

งานวิจัยที่แนะว่าองค์การที่ดีควรมีระบบเปิดเผยข้อมูลให้บุคลากรทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจใน

เรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งสามารถช่วยลดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจของบุคลากรและท าให้รับทราบถึงความ

ยุติธรรมที่ได้รับจากองค์การ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ขององค์การมีความเกี่ยวข้องกับความ

ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ นอกจากองค์ประกอบที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลที่มีเหตุผลให้บุคลากร

ได้รับทราบแล้ว โครงสร้างขององค์การก็เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับความยุติธรรม

ด้านองค์การ เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่มอบให้กับบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

1) โครงสร้างที่เป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ตามบทบาท ที่บ่งบอกถึงขอบเขตความรับผิดชอบที่

องค์การมอบให้ 2) ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ที่เป็นการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เช่น 

การจัดพ้ืนที่ให้บุคลากรท ากิจกรรม เป็นต้น  

2.4.2 ปัจจัยของความยุติธรรมในองค์การ 

ความยุติธรรมในองค์การเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ต่างๆ ในองค์การโดยใช้องค์ความรู้ในการประเมินระดับของความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากล  การ

เกิดการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ และเพ่ือที่จะสามารถท านายพฤติกรรมความยุติธรรมของ

องค์การ  ซึ่งตัวแปรที่ถูกน ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์นั้น มีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาของ Tyler and Bies (1990) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยความ

ยุติธรรมด้านการจัดสรรงานที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ามีผลก็ย่อมมีเหตุ โดยเน้นไปที่แนวทาง 

วิธีการหรือนโยบายที่ใช้ประกอบการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร หากคนๆ หนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดสรร

งาน บุคลากรนั้นจะยอมรับผลการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงาน มีหลักฐานบ่งชี้ว่า ในภาวะที่
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องค์การไม่มีความยุติธรรมในการจัดสรรงาน การเกิดขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของความยุติ ธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงาน แม้เพียงเล็กน้อย จะสร้างการรับรู้ความยุติธรรมได้มาก ในทางกลับกัน ใน

ภาวะที่องค์การมีระบบความยุติธรรมในการจัดสรรงาน แม้ไม่มากนัก การเพ่ิมขึ้นของขั้นตอนหนึ่ง

ขั้นตอนใดที่เกิดขึ้นกับการจัดสรรงานจะก่อให้เกิดการรับรู้ความยุติธรรมน้อยกว่า  โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้

ประเมินกระบวนการความยุติธรรมในการจัดสรงานที่ดีนั้นได้แก่  1) มีมาตรฐานเดียว 2) ปราศจาก

อคติ 3) ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าประกอบการตัดสินใจ 4) รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ของ

ทุกคน 5) มีกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดปัญหาที่เป็นรูปธรรม และ 6) ยึดถือหลักจริยธรรมอย่าง

สม่ าเสมอ ซึ่งหลักเกณฑ์มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับความยุติธรรมในการจัดสรรงาน  

จากผลการศึกษาปัจจัยของความยุติธรรมในองค์การ Michel Bruno & David  2000 ; 

Elickson & Logsdon  (2002: 174) ได้ ศึ กษาใน เรื่ องนี้ และผลการวิจั ยที่ พบว่ า 1 ) ค่ าจ้ าง 

(payment) เป็นความยุติธรรมด้านผลตอบแทนการกระจาย เนื่องจากการตัดสินใจขององค์การมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจของระดับค่าตอบแทน  และการสื่อสารให้

บุคลากรรับทราบถึงค่าจ้างโดยมีความยุติธรรมเป็นตัวแปรคั่นกลางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึง

พอใจในการรับค่าจ้างของบุคลากรได้แก่ความพึงพอใจ ในการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ ค่าจ้างที่

เพ่ิมขึ้นและการบริหารค่าจ้าง 2) ภาระงาน (Job) หมายถึง คุณลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีคุณลักษณะของงานได้แก่ 1) ความหลากหลาย

ของทักษะที่มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากหลายๆ ด้านในหน่วยงาน ท าให้บุคลากรน าความรู้ 

ความสามารถและความช านาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 3) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน เป็น

ระดับความมากน้อยที่บุคลากรได้ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุส่วนของงานที่เกิดขึ้นได้จาก

ความพยายามในการท างานของตนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได้ 4) ความส าคัญของ

งาน คือระดับความมากน้อยของงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่หรือการท างานของบุคลากร

ในองค์การเดียวกันหรือบุคลากรภายนอกองค์การ 5) ความมีอิสระในการท างานในการคิด การ

ตัดสินใจ และการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  และ 6) ผล

ย้อนกลับจากการท างานที่บุคลากรได้รับข้อมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการท างาน ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Elickson & Logsdon (2002: 145) ที่ได้

ศึกษาในเรื่องนี้และผลการวิจัยพบว่า ภาระงาน (Job) เป็นส่วนหนึ่ งของความยุติธรรมด้าน

ผลตอบแทนเนื่องจากความผันแปรของความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงานและการออกจากงาน 

สามารถอธิบายได้จากความยุติธรรมด้านผลตอบแทน โดยความเสมอภาคภายในเป็นความสัมพันธ์ใน
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การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน ทักษะหรือขีดความสามารถที่แตกต่างกันภายในองค์การเดียวกัน และ

ความเสมอภาคภายนอก ที่เป็นการเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับองค์การอ่ืน ความเสมอภาค

ระหว่างบุคลากรมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการขาดงานและ

การออกจากงานอีกด้วย จากการศึกษาคุณลักษณะของงาน ทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานที่

ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการท างานโดยมีความยุติธรรมด้านผลตอบแทนพบว่า ความหลากหลายของทักษะ

และผลย้อนกลับจากการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ความมุ่งมั่นในการท างาน และ

ความตั้งใจจะลาออก ความส าคัญของานส่งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการท างาน ส่วน

ความมีอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะลาออก และความยุติธรรมด้าน

ตอบแทนยังเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและผลลัพธ์ในการท างาน

อีกด้วย ผู้วิจัยได้สรุปนิยามศัพท์รายการชี้วัดและระดับการวัดและวิธีวัดในด้านความยุติธรรมใน

องค์การดังตารางที ่6. 

ตารางท่ี 6. องค์ประกอบย่อยของความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์และแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 

(ชื่อผู้วิจัย/

ค.ศ.) 

ความยุติธรรม

ด้านความสัมพันธ์

เป็นเร่ืองท่ีเกิด

จากผู้บริหาร 

บุคลากรและ

องค์การ 

ความสัมพันธ์ที่

ดีของทุกฝ่ายจะ

ท าให้เกิดการมี

ส่วนร่วมและ

การเป็น

บุคลากรที่ดี 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์

คือการให้ความ

สุภาพ เคารพ 

นับถือ ให้เกียรติ

กันของผู้บริหาร 

ความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่าง

บุคลากรเป็น

สิ่งที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จ

ขององค์การ 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์

เป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรม

ในการท างาน

ของบุคลากร 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์ 

เป็นความ

ไว้วางใจและ

ความซ่ือสัตย์ 

ในการท างาน

ร่วมกัน 

Skarlicki & 

Rupp (2010) 
√    √ √ 

Perry & 

Mankin (2007) 
 √ √ √  √ 

Korsgard, 

Brodt & 

Whitener 

(2002) 

√  √   √ 
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อ้างอิง 

(ชื่อผู้วิจัย/

ค.ศ.) 

ความยุติธรรม

ด้านความสัมพันธ์

เป็นเร่ืองท่ีเกิด

จากผู้บริหาร 

บุคลากรและ

องค์การ 

ความสัมพันธ์ที่

ดีของทุกฝ่ายจะ

ท าให้เกิดการมี

ส่วนร่วมและ

การเป็น

บุคลากรที่ดี 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์

คือการให้ความ

สุภาพ เคารพ 

นับถือ ให้เกียรติ

กันของผู้บริหาร 

ความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่าง

บุคลากรเป็น

สิ่งที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จ

ขององค์การ 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์

เป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรม

ในการท างาน

ของบุคลากร 

ความยุติธรรม

ด้าน

ความสัมพันธ์ 

เป็นความ

ไว้วางใจและ

ความซ่ือสัตย์ 

ในการท างาน

ร่วมกัน 

Angelo & 

Chambel 

(2015) 

√   √ √ √ 

Dunlop 

(2014) 
√ √ √ √   

Mclean 

(2006) 
 √ √ √ √  

Thorpe and 

Clifford 

(2003) 

√ √ √    

Stavros and 

Selling (2010) 
√ √ √ √ √  

Whitworth, 

Kimsey-

House and 

Sandahl 

(2007) 

  √ √ √ √ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในล าดับต่อไป คือ การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 
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2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 
 ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า 

Image หมายถึง รูปภาพในใจ สิ่งที่ปรากฏขึ้น ภาพพจน์ จินตนาการ เครื่องหมาย เป็นต้น ซึ่งความ

สับสนเกี่ยวกับการเรียกชื่อภาษาไทยของค าว่า “Image” โดยมีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความของค า

ว่า “ภาพลักษณ์” ไว้ ดังต่อไปนี้  

 Kotler and Armstrong (2010) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หมายถึงกระบวนการของความคิด 

จิตใจ ที่หล่อหลอมความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ทั่งโดยตรง และโดย

อ้อมถือว่าเป็นความรู้ ใน เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ที่บุ คคลน ามาใช้ช่วยในการ

ตีความหมายและได้ความหมายแก่โลกรอบๆ ตัว ทั้งประกอบเข้าเป็นภาพลักษณ์ที่มีเกี่ยวกัน สิ่งต่างๆ

ที่รับรู้ ภาพลักษณ์เป็นค าที่คนมักเข้าใจคิดและน าไปใช้คิดกันมากพอๆ กับค าว่า การประชาสัมพันธ์ 

เป็นความประทับใจ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อกิจการ บุคคล กลุ่มบุคคล ทั้งความประทับใจ

ดั งกล่ าวนี้ มี รากฐานมาจากผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่ งนั้ นๆ  และต่อจากนั้ น  Keller, 

Parameswaran et al. (2011) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ คือการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับ

กิจการ หรือสินค้าของกิจการ เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมายา หรือภาพลวงตา แต่โดยความเป็นจริง

แล้ว ภาพลักษณ์มิได้เป็นมายาหรือภาพลวงตาตามที่คนส่วนมากคิดหรือเข้าใจกัน เป็นพลังแฝงที่จะ

น าไปสู่พฤติกรรม เป็น เจตคติของบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีต่อกิจการหรือเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นกรณี

หรือบุคคล หรือกิจการใดๆ ก็ได้และเป็นความคาดหมายของบุคคลต่อบุคคล กรณีหรือกิจการที่มีต่อ

กรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความเชื่อ ความรู้สึกของคนที่มีอยู่ เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึก

นึกคิด ที่มีคุณค่าเพ่ิมหรือความนิยมที่มีต่อกิจการ บุคคล หรือกรณีเรื่องราวใดๆ (Psychological 

Value Added) 

 ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับ Patricia and Leonard (1986: 122-124) ที่ ได้กล่าวว่า 

ภาพลักษณ์ หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์การทั้งหมด โดยองค์การก็จะเปรียบเสมือนคน

ที่มีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันและกว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลาอันยาวนาน ประกอบ

กับความเพียรพยายามสะสมเพ่ิมพูนขึ้นทีละน้อย จนฝังรากฐานมั่นคงแน่นหนาอยู่ในจิตใจ ใน

ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของคนทั่วไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอย่างแท้จริง แต่การ

มองภาพลักษณ์ด้วยความเป็นจริงนั้นเปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมีอยู่สองด้าน ถ้าจะเปรียบด้านหนึ่งเป็น

บวก อีกด้านหนึ่งเป็นลบ ซึ่งภาพลักษณ์ของบุคคลจะเป็นเช่นไร สังคมจะเป็นผู้ตัดสินตามหลักเกณฑ์

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั่วไปแล้วภาพลักษณ์ในสายตาของคนส่วน
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ใหญ่ก็ถือภาพที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิด จะเกิดขึ้นได้จากความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน แต่

ภาพลักษณ์ของบุคคลใดจะเป็นเช่นไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล หรือข่าวสารที่คนทั่วไป

ได้รับ จะประทับใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมจากเหตุผลดังกล่าว ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้น

และเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Dunning, Murphy, Waddington and  

Astrinakis (2002: 114) ที่ได้ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ว่าเป็นองค์ประกอบระหว่างข้อเท็จจริง

กับการประเมินส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง กลายเป็นความจริงแห่งการรับรู้ของบุคคล ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่

ปราศจากอคติใดๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เห็นหน่วยงานเป็นภาพในลักษณะที่ได้รับอิทธิพล

จากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือหลายสิ่งที่ เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ทั้งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์ เป็นความ

ประทับใจในสิ่งที่รู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคนหนึ่งคนใด หรือกิจการใดกิจการหนึ่ง จะเรียกว่าชื่อเสียง

ขององค์การ บุคคล หรือสิ่งหนึ่งก็ได้ Giedrius (2009: 45) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แลกเปลี่ยน

และแปลงได้เสมออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณ์

ที่ไม่ดีมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีก็ได้ ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งทั้งนี้อาจย่อมต้องอาศัย

องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ได้พบประสบมากับตัวเอง ได้ยินได้ฟังมาจากค าบอกเล่าของผู้อ่ืน เพ่ือนฝูง

ญาติมิตร หรือกิตติศัพท์เล่าลือต่างๆ เป็นต้น  

 การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1. 

ภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate Image) 2. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Product/Service 

Image) 3. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง  (ภาพที่ 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8. องค์ประกอบด้านการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

การสร้างภาพลักษณ์
ของกิจการ 

ภาพลักษณ์ของกิจการ 

ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือ
บริการ 

ภาพลักษณ์ตราย่ีห้อ 
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 1. ภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่

มีต่อกิจการหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายรวมไปถึงการบริหาร

หรือการจัดการ (Management) ของกิจการแห่งนั้นตลอดจนสินค้า ผลิตภัณฑ์ (Product) และ

บริการ (Service) ที่กิจการนั้นจ าหน่าย ฉะนั้น ค าว่าภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate Image) จึง

มีความหมายค่อนข้างกว้างเพราะครอบคลุมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการและสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ 

 2. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Product/Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ

ของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของกิจการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวกิจการหรือกิจการ 

 3. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า 

(Trademark) ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณาสินค้า (Advertising) 

และการส่งเสริมการจ าหน่าย (Sale Promotion) เช่น การซื้อสินค้า หากผู้ซื้อ มี Brand Image ที่ดี

ต่อตราใดก็มักมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าตรานั้นๆ แม้ว่าสินค้าตราอ่ืนๆ อาจมีคุณภาพที่ดีกว่าก็ตาม 

 McDonald (2001: 38) กล่าวว่าการสร้างภาพลักษณ์กิจการ เกิดได้เป็น 2 ทาง ได้แก่ 

 1. ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ คือ การปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมมา

กระทบ ซึ่งภาพที่ออกมาอาจจะผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละ

สังคมท่ีไม่เหมือนกัน 

 2. ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง คือ การใช้กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ให้

เกิดภาพตามที่เขาต้องการให้เกิดออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือภาพ จากการปรุงแต่ง 

 Madupu (2006: 61) กล่าวว่าภาพลักษณ์ของกิจการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ

ของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมักได้รับความสนใจจากสาธารณชน และมวลชนมากขึ้น 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสารและสื่อสารมวลชนท าให้คนในสังคมต่างๆ ทราบ

ข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้ากิจการใดมีภาพลักษณ์ที่ดีที่จะได้รับความ

เชื่อถือไว้วางใจ และการสนับสนุนร่วมมือให้กิจการนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่ถ้า

กิจการใดมี ภาพลักษณ์ที่ ไม่ดีย่อมได้รับการต่อต้านและการดูหมิ่นเกลียดชัง ภาพลักษณ์จึงเป็น

รากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ ถ้ามีภาพลักษณ์ที่ดีแม้มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ง่าย 

เปรียบเสมือนร่างกายของคนที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค หากได้รับเชื้อโรคหรือมีอาการเจ็บป่วย อาการ
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ก็จะไม่ร้ายแรงและหายเร็วกว่าปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับ สุดจินดา ดังก้อง (2551: 23) กล่าวว่า 

ภาพลักษณ์ เป็นผลของข้อเท็จจริง (Objective Facts) บวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal 

Judgment) และเป็นภาพที่ฝั่งใจ (Perceptual Picture) อยู่ เป็นเวลานานของบุคคล ซึ่งอาจจะ

แตกต่างไปจากสภาพความจริงก็ได้เพราะภาพลักษณ์นั้นไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว 

(Factual Reality) แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ (Perception) ที่มนุษย์น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปรวมกับ

ข้อเท็จจริง ซึ่งเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อม โดยที่กิจการมิได้

ด าเนินการใดๆและเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพที่กิจการ ปรารถนาที่จะ

ให้เป็น 

 ดังนั้นภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้รับหรือผู้บริโภคมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการ

รับรู้ข้อมูล ข้อมูลที่สื่อสารจึงต้องมีความชัดเจน มุ่งประเด็นที่เป็นภาพลักษณ์จ านวนมากพอ มาจาก

หลายช่องทางอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจความคิดและรู้สึก

ได้ว่ากิจการสินค้าและบริการนั่นเป็นอย่างไร หากมีการสื่อสารที่ดีภาพนั้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิด

ความมั่นใจและเกิดเป็นภาพลักษณ์ ดังนั้น ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นได้จึงต้องอาศัยการสื่อสารข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพและระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอส าหรับการสื่อสารในลักษณะซ้ าหลายครั้งและผ่านสื่อ

หลายช่องทาง โดยภาพลักษณ์จะเปลี่ยนแปลงได้ยากหากภาพลักษณ์นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง

และเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นักประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่เพียงแต่ท าให้เป็นภาพที่เด่นชัดขึ้น 

และเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบเท่านั้น เช่น กิจการหนึ่งประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เป็นที่

ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เจ้าของและผู้บริหารงานล้วนเป็นคนไทย ซึ่งเมื่อผู้ใดได้รับทราบข้อมูลนี่

มักจะเกิดความรู้สึกชื่นชม นักประชาสัมพันธ์สามารถน าลักษณะเด่นนี้ออกเผยแพร่ และด้วยเทคนิค

การสื่อสารที่ดีจะท าให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของกิจการได้ ภาพนี้จะคงทนตราบใดที่กิจการนี้ยังเป็น

ของคนไทย และบริหารงานด้วยคนไทย Wilcox (2004:  2) กล่าวว่า ภาพลักษณ์กิจการ คือ 

บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่กิจการนั้นๆ แสดงออกสู่สาธารณะ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์บนความไม่

จริงจะไม่เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่คงทนถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพมากคนสามารถเปิดรับข้อมูลจากสื่อได้หลายช่องทาง โอกาสที่จะเปรียบเทียบและ

คัดเลือกข้อมูลมีมาก การปกปิดภาพที่แท้จริงเป็นไปด้วยความล าบาก หากผู้บริโภคทราบว่ามีการ

สร้างภาพบนข้อมูลที่ปรุงแต่งขึ้นจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ ไม่มั่นใจ ไม่พึงพอใจ และอาจถึงขั้นเป็น

ปฏิปักษ์กับกิจการนั้นได้ ซึ่งท าให้นักประชาสัมพันธ์ต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือตามแก้ไขภาพลักษณ์เชิ ง

ลบนี้  
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 การประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์จากการอธิบายการสร้างภาพลักษณ์ในปัจเจก

บุคคลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็น คือในโลกของการสื่อสารได้ขยายตัวและพัฒนาขึ้นได้มี

ผลท าให้ภาพลักษณ์มีความส าคัญมากต่อกิจการต่างๆ ซึ่งดูได้จากความทุ่มเทสนใจศึกษาเรื่องนี้

โดยตรงและ ในแง่ของความส าคัญของภาพลักษณ์นั้นขอบเขตจะมีความส าคัญ ทั้งจากต้นแหล่งของ

ภาพลักษณ์หรือฝ่ายที่เป็นเจ้าของส่งของที่มีภาพลักษณ์ดังกล่าวนั้น รวมทั้งฝ่ายผู้รับรู้ภาพลักษณ์ด้วย 

ทั้งนี้เพราะหากองค์การใดเป็นเจ้าของสิ่งของที่มีภาพลักษณ์สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้จนเป็น

ผลส าเร็จแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี ทางการค้ากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้ หากองค์การใด

สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือได้ส าเร็จแล้ว ก็จะเสริมต่อฐานะของกิจการได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ท าธุรกิจที่ซึ่งชื่อเสียงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจด้วย ดังนั้นความส าคัญ

ของภาพลักษณ์จะยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก 2) ภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อ

ผลส าเร็จทางกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรื่องภาพลักษณ์จะไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย

การตลาดฝ่ายเดียวเช่นแต่ก่อน หากแต่จะเป็นเครื่องส าคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารระดับสูง

โดยตรงการมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมและดีพอถือได้ว่าเป็นสิ่งตอบแทนอย่างหนึ่งในการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้สามารถรับพนักงานที่ดีมีคุณภาพได้ อีกทั้งยังเป็นที่

น่าเชื่อถือในโลกการเงินกับผู้ลงทุน อีกทั้งยังมีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย 

 สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของคน อาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่

มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล กิจการ กิจการ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นภาพที่สิ่งเหล่ านั้น 

สร้างขึ้นแก่จิตใจหรืออาจะเป็นภาพที่นึกสร้างเองได้ ภาพลักษณ์ที่ดีจะสามารถสร้างอารมณ์ที่เป็น

มูลค่าเพ่ิม (Emotional Added Value) ให้กับกิจการได้ ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งสร้างความมั่นใจได้ว่า

กิจการได้น าหน้าคู่แข่งไปแล้วอีกหนึ่งก้าว ภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นอาวุธที่ ใช้แข่งขันโดยตรงในฐานะที่

เป็นทั้งความเด่นกับความน่าเชื่อถือพร้อมกัน การมีภาพลักษณ์ที่ดีช่วยให้กิจการสามารถชักจูงใจและ

ดึงดูดคนกลุ่มส าคัญที่ซึ่งจ าเป็นและมีความหมายต่อการสร้างความส าเร็จได้โดยตรงคือ กลุ่ม

นักวิเคราะห์ กลุ่มผู้ลงทุน กลุ่มลูกค้า กลุ่มหุ้นส่วนและกลุ่มพนักงาน และในการท าดังกล่าวการบริหาร

จุดเด่น (Identity Management) จะเป็นกลไกส าคัญในการประกันให้มีภาพลักษณ์ที่ดีนั้นได้ รวมทั้ง

ภาพลักษณ์จะมีประโยชน์ช่วยได้มากเมื่อ 1) ข้อมูลที่คนใช้วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจซื้อมีความ

ซับซ้อนมาก หรือขัดแย้งกันและ/หรือขาดความสมบูรณ์ 2) ข้อมูลมีไม่เพียงพอหรือมีกว้างมากเกินไป

จนยากแก่การน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 3) คนไม่ค่อยสนใจใช้ดุลยพินิจในการคิดพิจารณา 
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จนกระทั่งไม่อาจเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จริงจังได้ 4) ได้มีเงื่อนไขเฉพาะที่เกิดขึ้นใน

สภาพแวดล้อม จนกลายเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อกระบวนการตัดสินใจ เช่น การมีเวลาจ ากัด เป็นต้น

ซ่ึงภาพลักษณ์ ดังกล่าวนั้นท าให้สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

 1. ให้ข้อเท็จจริงที่ เป็นบวก ( Positive Fact) รวมทั้งการเสาะแสวงหาข้อมูลที่ เป็น

ข้อเท็จจริงที่เป็นบวก น าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายหรือเผยแพร่ก่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือจะ

ก่อให้เกิดทัศนคติที่เป็นบวก 

 2. การชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการในการประเมินที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวก

ต่อสินค้า ต่อบุคคล ต่อกิจการ ต่อสิ่งของที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ เพราะหากใช้มาตรการที่ดีมา

ประเมิน ก็จะได้คะแนนเป็นบวก แต่หากเขาใช้มาตรการที่ไม่ค่อยจะดีมาประเมิน ก็จะได้คะแนนเป็น

ลบ 

 3. ใช้วิธีการท าให้คนได้รับประสบการณ์ตรงที่ประทับใจ หมายถึง การมีสินค้าที่ดีให้

ผู้บริโภคใช้ มีบริการที่ดีให้กับผู้ที่มาติดต่อ และมีพนักงานตลอดจนผู้บริหารที่ดีในการติดต่อกับ

สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 9. รูปแสดงของภาพลักษณ์ (Image) 
ที่มา: Dunning, Murphy, Waddington and  Astrinakis (2002: 115) 

 

ภาพลักษณ์ (Image) 

1. ข้อเท็จจริง 
(Objective Fact) 

2. การประเมินส่วนตัว 
(Personal judgment) 

ภาพลักษณ์เป็นเรื่องของการรับรู้ซึ่งเป็น 
ความคิดค านึงมากว่าความจริง 

(Image is perceptual reality. Not factual reality) 
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2.5.1 องค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณข์องกิจการ 
 Bressler & Grantham (2000: 157) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) จ าแนกออกเป็น 4 

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 1. ภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate image) คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มี

ต่อกิจการหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายรวมไปถึงด้านการบริหาร

หรือการจัดการ (Management) ของกิจการ สินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ที่

กิจการนั้นจ าหน่าย ฉะนั้น ค าว่าภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate Image) จึงมีความหมาย

ค่อนข้างกว้าง และยังหมายรวมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการและสินค้าหรือบริการของกิจการ

แห่งนั้นด้วย 

 2. ภาพลักษณ์ขององค์การ (Institutional Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่

มีต่อกิจการหรือองค์การ ซึ่งโดยมากมักจะเน้นไปทางด้านตัวองค์การเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงสินค้า

หรือบริการที่จ าหน่าย 

 3. ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Product/Service Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจ

ของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของกิจการเพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงตัวองค์การหรือกิจการ 

 4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด 

เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ซึ่งมีผลสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Manuella (2011: 188) 

กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของกิจการ (Corporate Image) หมายถึง การที่ผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียของกิจการได้รับรู้ ตีความหมายและเปรียบเทียบคุณลักษณะเกี่ยวกับกิจการผ่านความเชื่อ 

ทัศนคติ ความรู้สึกประทับใจที่สามารถจดจ าได้จากเอกลักษณ์กิจการ จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ

ของประชาขนที่มีต่อกิจการหรือหน่วยงานธุรกิจ แห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายความ

รวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) ของกิจการแห่งนั้นด้วยและหมายความ

รวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ที่กิจการจ าหน่าย ฉะนั้นภาพลักษณ์

กิจการจึงมีความส าคัญยิ่งต่อธุรกิจ ดังนี้  

 1. ความเชื่อถือและยอมรับ (Acknowledgement) หมายถึง การให้ความไว้วางใจต่อ

กิจการหนึ่งๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติตาม 

 2. ความเลื่อมใสและศรัทธา (Confidence) หมายถึง ความชื่นชอบในกิจการที่เกิดจาก

ความคิด ความรู้สึกภายใน 
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 3. ความคล่องตัวในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความคิดและการปฏิบัติให้ เกิดขึ้น

ในกิจการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง 

 ภาพลักษณ์ในบริบทของการตลาดไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับกิจการ

หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบหลายประการภายใต้

การควบคุมของธุรกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองค์ประกอบ

ทางการบริหารจัดการได้แล้ว  Kotler (2000: 296) อาจจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 

 1. ภาพลักษณ์ผลิตกัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นใน

ใจของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรือตัว

ธุรกิจซึ่งกิจการหนึ่งๆ อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น 

ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตกัณฑ์หรือบริการทุกชนิด ทุกตรายี่ห้อที่อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของกิจการใดกิจการหนึ่ง 

 2. ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้า

ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด เครื่องหมาย

การค้าหนึ่ง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ

ของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมาจากกิจการเดียวกัน 

แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว 

โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่กิจการห้องการ

ให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยี่ห้ออ่ืนๆ 

 3. ภาพลักษณ์ขององค์การ (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่

มีต่อองค์การหรือกิจการ ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวกิจการหรือองค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้า

หรือบริการที่จ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพที่สะท้อนถึงการบริหารและการ

ด าเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ระบบบริหารจัดการบุคลากร (ผู้บริหารและพนักงาน) ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ และมีผลการวิจัยของ Hanna, Nessim and 

Wazniak, Richard (2001: 187-188) ได้จ าแนกองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ภาพลักษณ์สินค้าหรือบริการ (Product/Service Image) สินค้าหรือบริการก็มี

ภาพลักษณ์ของตัวเอง เช่นเดียวลับองค์การ เมื่อสินค้าหรือบริการที่องค์การมี ไม่ว่าจะมีภาพลักษณ์
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เชิงบวก หรือเชิงลบหรือกลางๆ ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องปรุงแต่งให้มีภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เป็น

ที่ยอมรับของสังคม 

 2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นภาพลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับภาพลักษณ์

สินค้า เพียงแต่กรณีนี้เป็นตราสินค้า ยี่ห้อสินค้า หรือ “Logo” 

 3. ภาพลักษณ์ของกิจการ (Cooperate Image) เป็นภาพลักษณ์ขององค์การใดองค์การ

หนึ่ง โดยเน้นภาพรวมทั้งหมดต้ององค์การ โดยรวมถึงสินค้า ยี่ห้อสินค้า ระบบการบริหารกิจการความ

มั่นคง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ 

 4. ภาพลักษณ์ขององค์การ (Institution Image) คล้ายกับภาพลักษณ์ขององค์การเพียงแต่

มุ่งมองเฉพาะตัวกิจการ หรือตัวกิจการความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม ความเป็นกิจการที่

มั่นคง แต่ทั้งนี้จะไม่มองในเชิงธุรกิจการค้า หรือการตลาดอะไรทั้งสิ้น นอกจากบทบาทหรือพฤติกรรม

ของกิจการเพียงอย่างเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10. การบริหารภาพลักษณ์กิจการ 
ที่มา: Schiffman, Leon and Kanuk, Leslie (2007: 220) 
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 สรุปได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการเป็นผลรวมของการประสมประสานภาพลักษณ์

ของหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกัน อาจแบ่งองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการได้ 4 

องค์ประกอบดังนี้ 

 1. ภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่จะต้องเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนว่าเป็นคนเก่งคนดีมี

จริยธรรมในการท างาน มีการด าเนินธุรกิจที่อยู่บนรากฐานของความถูกต้องยุติธรรม เคารพกฎหมาย 

เป็นประชาธิปไตย และสามารถท าให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ด้วยความสามารถมีวิจารณญาณที่ดี 

มีวิสัยทัศน ์

 2. ภาพลักษณ์ของพนักงานที่จะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็น

คนเก่ง สามารถท างานหรับผิดชอบได้ด้วยความสามารถ เป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมี

จริยธรรมในการท างาน พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับใช้ผู้ที่มาติดต่อด้วย และ

ท้ายที่สุดต้องเป็นคนที่มีบุคลิกดี 

 3. ภาพลักษณ์ของสินค้า จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม ค ากล่าวอ้างเป็นสินค้าที่

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสาธารณชน 

 4. ภาพลักษณ์ของวิธีการด าเนินธุรกิจที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มค าว่าเป็นการกระท าที่

ตรงไปตรงมา ชื่อสัตย์เคารพกฎหมาย เป็นธุรกิจที่เกิดจากเจตนาที่ดีของผู้ประกอบการ เน้นเรื่องของ

ความมีจริยธรรม คุณธรรม 

2.5.2 ปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 
 ในส่วนของปัจจัยการสร้างภาพลักษณ์กิจการนั้น Austin (2011: 361-363) ไดก้ล่าวว่าการ

สร้างภาพลักษณ์กิจการมี 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. การรับรู้ (Perception) คือ เข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาก าหนด

เป็นภาพลักษณ์ของกิจการหรือหน่วยงาน ดังนั้นหากต้องการให้พนักงานภายในกิจการมีความรู้สึกที่ดี

ต่อกิจการนักประชาสัมพันธ์ต้องหาวิธีที่จะสื่อสารกับบุคลากรเหล่านี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการอยู่

อย่างสม่ าเสมอ 

 2. ทิศทาง (Direction) ต้องก าหนดให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์กิจการ

ผู้บริหารระดับสูงสุดผู้ซึ่งมีความเข้าใจกิจการในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด

ในการก าหนดแนวทาง เนื่องจากรู้ว่ากิจการหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร และภาพลักษณ์ที่

ต้องการให้เกิดข้ึนคืออะไร 
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 3. เข้าใจตนเอง (Know thyself) กิจการต้องเข้าใจภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่ก่อนที่จะก าหนด

ภาพลักษณ์ที่อยากจะเป็น เพ่ือศึกษาความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย (Focus) คือ การค้นหาว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กิจการต้องการสื่อสาร

ภาพลักษณ์นั้นๆ 

 5. การสร้างสรรค์ (Creativity) การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้

ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

 6. ความสม่ าเสมอ (Consistency) คือ การรักษาความต่อเนื่องในการสร้างภาพลักษณ์ 

การประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้กระท าจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือ เพ่ือให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 

 โดยมีความสอดคล้องกันกับ McWilliam (2000: 46) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างภาพลักษณ์

ซึ่งพิจารณาในแง่ปัจจัยของปัจเจกบุคคลที่เหตุการณ์ได้มาถึงตัวเองแล้ว แล้วจึงพัฒนาเป็นภาพลักษณ์

ในที่สุด เมื่อปัจเจกบุกคลได้รับเหตุการณ์ภายนอกมายังตัวเองนั้น เหตุการณ์ยังไม่สามารถจะสร้างให้

เห็นภาพได้ทันทีแต่กลับต้องมีข้ันตอนซึ่งพอจัดแบ่งเป็นปัจจัยได้ดังนี ้

 1. เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม (Events and Environment) คนนั้นเป็นสมาชิกของสังคม 

ซึ่งในสังคมนี้ก็จะมีเหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาจะรับเข้ามายัง

ตัวได้ และในบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายนี้จะมีคุณค่าด้านดีหรือด้านเลว จะส าคัญหรือไม่จะมี

ความหมายอะไร คงจะไม่เกิดขึ้นจากตัวของเพียงอย่างเดียว แต่สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเหตุการณ์และ

อยู่โดยรอบตัวกลับมีอิทธิพลในการก าหนดคุณค่าเหล่านั้น ทั้งก่อนและหลังการรับรู้ ตลอดจนมี

อิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือการหดหายและระยะเวลาของความจ าในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย 

 2. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ในบรรดาเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น

ทั้งหลายจะสามารถเข้ามาสู่ได้โดยช่องทางการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัสและได้กลิ่น 

ซึ่งแต่ละช่องทางเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับความสมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ยิ่ง

ไปกว่านี้ตัวเนื้อหาสาระ วิธีการจัดข่าวสารและโครงสร้างของเหตุการณ์  ซึ่งมีผู้จัดส่งมานี้ก็มี

ความสัมพันธ์กับช่องทางการสื่อสารด้วย กล่าวโดยสรุป ช่องทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของ

การรับรู้เหตุการณ์ ซึ่งการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนนี้ คุณสมบัติของ “ข่าวสาร” 

และตัว “สื่อ” ย่อมมีความส าคัญท่ีสุด 

 3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล (Personal Elements) ซึ่งจะเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของการซื้อสารโดยเฉพาะการรับรู้ของผู้รับสารนั้น เบอร์โล ได้กล่าวใช้ว่าปัจจัยทั้ง 5 ของแต่ละบุคคล 
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ถือ ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรมต่างก็มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 

จะมองเป็นภาพเป็นรูปร่างเช่นไร จะเป็นภาพที่มีความหมายไม่เหมือนคนอ่ืนหรือมีความนิยมชมชอบ

หรือไม่สนใจ หรืออะไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 5 นี้เป็นส าคัญ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จาก

ภายนอกจะผ่านช่องทางการสื่อสารและเข้ามาสู่ตัวแล้วก็ตามเหตุการณ์นั้นอาจจะมีความหมายอะไร

หรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นค าตอบที่ดีมากกว่าอย่างอ่ืน 

 4. การรับรู้และความประทับใจ (Perception) ภาพลักษณ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันที 

เมื่อเหตุการณ์นั้นได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางการสื่อสารและปัจจัยเฉพาะบุคคลทั้ง 5 นั้น จะเป็นตัวที่

พินิจพิจารณาเหตุการณ์นั้นก่อน โดยการรับรู้ซึ่งจะเป็นตัวแปลงเหตุการณ์นั้นๆ ให้เป็นไปใน

ความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น หรือเรียกว่าเป็นไปตามความล าเอียงเฉพาะบุคคลก็จะไม่ผิดนัก 

ส่วนความประทับใจมีความส าคัญในการรับรู้อีกลักษณะหนึ่ง โดยจะเกี่ยวกันกับคุณภาพ และปริมาณ

ของความทรงจ า จดจ าได้มากและนาน และเมื่อสร้างเป็นภาพลักษณ์ที่เจือจางได้ช้ากว่า การที่มีความ

ประทับใจน้อยหรือไม่มีความประทับใจเลย 

 ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้

เนื่องมาจากการให้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการนั้นๆ และอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเลย นอกจากนี้ทั้ง

กระบวนการอันได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร ปัจจัยเฉพาะบุคคล การรับรู้และความประทับใจและสภาพ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญของการปรับและปรุง แต่งภาพลักษณ์ในอนาคตต่อไปเรื่อยๆ การ

สร้างภาพลักษณ์ในฐานะปัจเจกบุคคลนี้จะพบว่า บุคคลการรับรู้ของบุคคลปัจจัยของการสื่อสาร และ

แม้แต่สภาพแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลทั้งสิ้น เพียงแต่อะไรจะมีอิทธิพลมากน้อยกว่ากันเท่านั้น 

ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาอาจไม่เป็นไปเช่นนั้นก็ ได้ ทั้งนี้เพราะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวพันกันมาก ดังนั้น 

หน้าที่ของกิจการคือ ต้องจัดหาระบบ อะไรก็ตามมาช่วยสร้างเหตุการณ์ไปในทิศทางที่ต้องการและ

จัดการการสื่อสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาพลักษณ์มีความส าคัญก่อการ

ด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ เพราะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการสนับสนุนสินค้าและบริการของธุรกิจ และยัง

ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือยอมรับในสินค้าและบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความเลื่อมใสศรัทธา 

การให้ความร่วมมือสนับสนุนและเอ้ืออ านวย ต่อการด าเนินงาน ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นส่วน

เสริมที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์การ หรือธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้การด าเนินธุรกิจธนาคาร

หรือกิจการการเงิน เป็นกิจการที่สามารถตั้งมั่นอยู่ให้ด้วยความไว้วางใจของประชาชน เพราะต้อง

ระดมเงินออมของประชาชนมาป้อนความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือให้ให้รับดอกเบี้ย

เงินกู้และค่าธรรมเนียมบริการกลับมา เป็นรายได้ของกิจการ การบริหารกิจการจึงต้องกระท าอย่าง
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รอบคอบ ซึ่งในภาวะที่กิจการการเงินมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นเช่นทุกวันนี้ ภาพลักษณ์ที่ดีและความ

เชื่อถือจากประชาชนย่อมเป็นสิ่งส าคัญก่อกิจการ ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่านให้ให้แนวคิดเกี่ยวกั บ

ภาพลักษณ์องค์การ ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Nilson, Torson (2000: 96) ที่ได้กล่าวว่า

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมีปัจจัย (Positive Image) ทีท่ าได้ดังนี้ 

 1. ค้นหาข้อดีและข้อเสีย หรือจุดอ่อนของกิจการ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และหาทางวางแผน

ด าเนินงานในขั้นต่อไป การค้นหาอาจท าได้โดยการรวบรวมทัศนคติ ท่าที และความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอาจใช้การส ารวจวิจัยเข้าประกอบด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริง 

 2. วางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่กิจการ หรือกิจการต้องการให้เกิดขึ้นใน

ใจของประชาชน เช่น อาจถามตนเองว่ากิจการคือใคร ท าอะไร จุดยืนของกิจการคืออะไร และ

หน่วยงานหรือกิจการนั้นต้องการจะให้ประชาชนมีภาพลักษณ์เป็นไปในด้านใด หรือต้องการให้รู้สึกนึก

คิดและมีท่าทีต่อหน่วยงานหรือกิจการของอย่างไรบ้าง เป็นต้น จากนั้นก็น ามาพิจารณาประกอบการ

วางแผนเพื่อด าเนินงานต่อไป 

 3. คิดหัวข้อต่างๆ เพ่ือที่จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แต่ประชาชนซึ่งหัวข้อเหล่านี้ คือ 

เนื้อหาข่าวสารที่จะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจใช้ค าขวัญ (Slogan) หรือ 

ข้อความสั้นๆ ที่ได้ใจความ กินใจ และชวนให้จดจ าได้ง่าย สิ่งที่ส าคัญ คือ หัวข้อเหล่านี้ต้องมีอิทธิพล 

โน้มน้าว ชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพพจน์ตามที่ต้องการ 

 4. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าช่วยในการด าเนินงานสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่าง

กว้างขวาง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Pickton & 

Broderick (2005: 79) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ (Image) ให้แต่ธุรกิจหรือหน่วยงาน เป็นสิ่ง

ส าคัญและจ าเป็นยิ่งขึ้น เมื่อธุรกิจมีการแข่งขัน ที่จะมีการแข่งขันกัน สร้างภาพลักษณ์ มีตั้งแต่

ระดับสูงจนถึงระดับล่าง มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม (Corporate Image) ซึ่งมี

หลักการที่ควรค านึงถึง ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับ ความสอดคล้อง เหมาะสมความเป็นไปได้ และความ

สมจริง กล่าวคือ เมื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน แล้วต้องพิจารณาว่าภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น

ที่ยอมรับของบุคคล กิจการ รวมทั้งมหาชนหรือไม่ จึงต้องมีการหยั่งเสียงและรับผลสะท้อนกลับอย่าง

ใกล้ชิด ถ้ายังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะต้องหาแนวทาง และวิธีการเพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นที่

ยอมรับของมหาชนต่อไป  ซึ่ง Royo-Vela and Casamassima  (2011: 531) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ที่

ดี จะสร้างได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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 1. ผู้บริหารมีประวัตดี มีชื่อเสียง ผู้คนเลื่อมใส 

 2. กิจการเก่าแก่แต่ทันสมัย 

 3. มีผลงานเชื่อถือได้ 

 4. ชื่อเสียงดีในวงการธุรกิจ 

 5. เป็นกิจการที่เป็นสากล 

 6. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบการให้บริการ 

 7. บริการรวดเร็วทันใจ เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

 8. ให้ความเอาใจใส่ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

 9. ด าเนินการฉับไว ไม่ดึงงาน 

 10. กิจกรรมต่อสังคม 

 สรุปได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งโดยสามารถแบ่งออกเป็น

ปัจจัยดังนี้ คือ การสร้างความรู้สึกที่ดี ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และด้านนโยบายการด าเนินงานย่อม

ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์อันงดงาม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและปกป้องเมื่อมีการให้ร้ายโจมตีที่ไม่

ถูกต้องเป็นธรรม โดยจะต้องสร้างความรู้สึกให้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความ

น่าเชื่อถือ น่ายกย่อง ไม่มีข้อน่ารังเกียจใดๆ ทั้งในเรื่องบุคลิกภาพและกริยามารยาทบุคลากร พูดจา

สุภาพ นุ่มนวล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ท างานมีประสิทธิภาพ กระตือรือร้น รวดเร็ว 

คล่องแคล้วว่องไวด้านสถานที่ต้องสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งด้วยการสัมผัสและการมอง 

ฉะนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ การลงทุนก็ไม่มากให้ผลคุ้มค่าที่สุด จึงต้องมีการจัด

สถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกชื่อหน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง

หน้าห้อง ป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดท าการ รวมทั้งขั้นตอนวิธีคิดต่องานแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน 
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ภาพที่ 11. การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ  

ตารางท่ี 7.  ตัวแปรนิยามศัพท์รายการชี้วัดและระดับการวัดหรือวิธีวัดในด้านการสร้างภาพลักษณ์
ของกิจการ 

นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

ด้านภาพลักษณ์องค์การ หมายถึง ภาพ
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตาม
ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกิจการจดทะเบียน 
หรือผลการด าเนินงาน ที่เป็นภาพที่
เกิดข้ึนในจิตใจ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ที่
บุคคลนั้นรบัรู้และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับรู้ ตีความหมาย และเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผ่านความเชื่อ ทัศนะคติ 
ความรู้สึกประทับใจที่สามารถจดจ าได้
จากภาพลักษณ์ของกิจการ การรับรู้ถึง
เอกลักษณ์ของกิจการซึ่ง ภาพลักษณ์นั้น
จะก่อตัวข้ึนในจิตใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ของกิจการทั้งหมด โดยเกิดจากการ
แสดงตัวตนออกมาผ่านสื่อสารอย่างต้ังใจ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
หรือแสดงออกมาโดยไม่ต้ังใจ เช่น การ
วิจารณ์จากพนักงานหรือสื่อ เป็นต้น 

Fuller, Matzler and 
Hoppe (2008); 
Giedrius (2009);  
Hollis (2013); Irwin, 
Sutton & McCarthy 
(2008); Madupu 
(2006); Schiffman, 
Leon and Kanuk, 
Leslie (2007); 
Hanna, Nessim and 
Wazniak, Richard 
(2001); Bressler & 
Grantham (2000); 

ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ 
1. มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูล
ใหม่เกี่ยวกับกิจการ 
2. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้
เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าในด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
3. มีการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นรากฐาน
แห่งความม่ันคงมั่นคงของกิจการ ว่ามี
ความแข็งแรง ในการด าเนินการ 
4.กระบวนการทางความคิดและจิตใจ ที่
จะหล่อหลอมความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อ
กิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบ
ระหว่างพนักงานและลูกค้า 
ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ  
1 .มีการโฆษณา ประชาสัมพัน์ เพื่อ

สร้างความประทับใจภาพลักษณ์จากช่อง
ทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการ 

มาตรวัดตัวแปร 

อั น ต ร ภ า ค  ( Interval 
Scale) โดยให้เป็นคะแนน

คือ คะแนนการปฏิบัติ สูงสุด

เป็น 5 คะแนน ต่ าสุดเป็น 1 

คะแนน 

กลยุทธ์ 

จุดเด่น ภาพลักษณ ์

พื้นฐานร่วมส าหรับการสื่อสาร 

การสื่อสารทางการ การสื่อสารขององค์การ การสื่อสารการตลาด 
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นิยามศัพท์ แหล่งอ้างอิง รายการข้อค าถาม ระดับการวัด/ 
วิธีวัด 

ภาพลักษณ์จะก่อข้ึนจากการรับรู้ถึง 
คุณลักษณะของกิจการนั้นๆ และเป็น
การรับรู้ที่มีสัมพันธ์กับประสบการณ์ 
ความเชื่อ ความรู้ และความประทับใจ
ของผู้ที่มีส่วนได้เสียของกิจการที่มีต่อ
กิจการ 

Kotler (2000); 
Hanna, Nessim and 
Wazniak, Richard 
(2001) 

2. ภาพลักษณ์ที่กลยุทธ์ทางการตลาด

ในด้านผลตอบแทนที่ได้จากผลิตภัณฑ์
และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพ 

3.ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะ

เป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของ
กิจการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์  
ที่ดี 
4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้

เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย  
ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 
1. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดย
เน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้เกิดข้ึนใน
ใจของลูกค้า 
2. ภาพลักษณ์ของกิจการในด้าน
ความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และ
ลูกค้ามากข้ึน  
3.มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน 
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ 
4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตรา
ใดตราหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจซื้อ 

 หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ปัจจัย

หลัก ประกอบด้วย ปัจจัยที่หนึ่ง ความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่สอง ความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างาน ปัจจัยสาม ความยุติธรรมในองค์การ และปัจจัยที่สี่ การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ เพ่ือน ามา

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและยินดีปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ในตอนต่อไปจึ งเป็นการสรุป

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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2.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) บริบทของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน

ต่อองค์การ 3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 4) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมในองค์การ 5) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ และ 6) งานวิจัย

ที่ เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์สร้างเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีในการด าเนินการ

ประกอบด้วย 1) ด้านความผูกพันต่อองค์การ  2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  3) ด้านความ

ยุติธรรมในองค์การ  4) การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ภาพที่ 12. กรอบแนวคิดของงานวิจัย  

ปัจจัที่มีผลต่อ ความผูกพันต่องค์การ 

- ลักษณะงาน 

- ลักษณะส่วนบุคคล 

- สภาพการท างาน 

- การพึ่งพาได้ขององค์การ 

- การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วม 

องค์ประกอบความผกูพนัตอ่องค์การ 

- ความผกูพนัด้านความรู้สกึ 

- ความผกูพนัแบบตอ่เนื่อง 

- ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของ

พนักงานระดับ

ต่างๆของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างาน 

- บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการ

ท างานท่ีดี  

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- พัฒนาความรู้ความสามารถ 

- โอกาสเลื่อนต าแหน่ง 

- ความสมดุลระหว่างชีวิต 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยุติธรรมในองค์การ 

- ค่าจ้าง 

- ภาระงาน  

- ด้านการจดัสรรพื้นท่ี  

- การจัดสรรเวลา  

- รางวัล สวสัดิการต่างๆ  

- ด้านปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกบั

องค์การ 

องค์ประกอบความพงึพอใจในชีวติการ

ท างาน   

- ความพงึพอใจในชีวิตการท างาน 

- ความพงึพอใจในชีวิตครอบควั 

องค์ประกอบความยตุิธรรมในองค์การ 

- ความยตุธิรรมด้านการกระจาย 

- ความยตุธิรรมด้านการจดัสรรงาน 

- ความยตุธิรรมด้านความสมัพนัธ์ 

องค์ประกอบการสร้างภาพลกัษณ์ 

- ภาพลกัษณ์ของกิจการ 

- ภาพลกัษณ์ของสนิค้าหรือบริการ 

- ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อความสมัพนัธ์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ ์

- ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร 

- การรับรูค้วามยตุิธรรมของภาระงาน  

- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

ความประทับใจภาพลักษณ ์

- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methods Research) คือ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

หลังจากท่ีได้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และท าการตั้งสมมุติฐานของงานวิจัย แล้วก็จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้ง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ในการด าเนินการเพื่อให้ได้ความรู้ ความจริงและข้อค้นพบ ที่จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแนวทางหนึ่งโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ที่ เป็นหนังสือ 

วารสารวิชาการ สื่ออินเตอร์เน็ต รายงานการประชุม หนังสือพิมพ์และวารสารด้านการก่อสร้างและ

ตกแต่งต ารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หรือที่ได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการสร้างพ้ืนฐาน

ขององค์ความรู้อย่างบูรณาการในทางวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบื้องต้น

ก่อน อันเป็นแนวทางประการส าคัญในการน าไปสู่การสร้างเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการ

เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 รูปแบบของการวิจัยที่ ใช้ คือ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการ

วิเคราะห์ข้อมูลผลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน า

ผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่สร้างรูปแบบสมการทาง

คณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการหาความสัมพันธ์ ส าหรับการศึกษาปัจจัยต่างๆมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
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พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการให้ข้อมูลในแนวกว้าง

ที่ให้ข้อสรุปที่สามารถน ามาใช้ได้ทั่วทุกพ้ืนที่ ส าหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากร ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดู

โฮม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่างโดยใช้กฎที่ 

Schumacker & Lomax (1996) ได้แนะน าให้พิจารณาจากสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หากเป็น

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งโดยทั่วไป อัตราส่วนขนาดตัวอย่างกับจ านวนตัวแปรที่จะ

สามารถท านายผลการวิจัยไปสู่ประชากรได้ควรอยู่ระหว่าง 15-20:1 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้

อัตราส่วนขนาดตัวอย่างกับจ านวนตัวแปรทั้งหมดเป็น 20:1 ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้มี

ทั้งสิ้น 12 ตัวแปร ดังนั้นจึงได้จ านวนตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 240 คน แต่เพ่ือให้เกิดความถูกต้องมาก

ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนขนาดที่ใช้เป็น 600 คน และท าการสุ่มในอัตราเท่ากัน ร้านละ 100 คน 

จาก 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆ หน่วย

หรือทุกๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยใช้รายชื่อพนักงานทั้งหมดและมีการ

ให้เลขก ากับ และใช้วิธีการจับสลากจากรายชื่อพนักงานทั้งหมด ในแต่ละร้านค้า 

 2. การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2560 ถึง เดือนมิถุนายนม พ.ศ. 2561 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อระดับความส าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลลักษณะของแบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าในการคัดเลือกข้อค าถามใช้การวิเคราะห์ข้อค าถามตามทฤษฎีการสนองตอบข้อค าถาม 

(Item Response Theory) หาค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้องภายในเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นใหม่ (บุญชม ศรีสะอาด 2543) 



  86 

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ

ค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ  สถานะครอบครัว ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist)  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมาตรวัดเป็นแบบ 

Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ จาก “เห็นด้วยมากที่สุด” มีค่าเท่ากับ 5 

คะแนน ถึง “เห็นด้วยน้อยที่สุด”  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน  

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ที่ผู้ตอบสามารถให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ 

ที่นอกเหนือจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  

 ผู้วิจัยได้ใช้การแปลความของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความตามหลักการแบ่ง

อันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผล ดังต่อไปนี้ (สิน พันธุ์พินิจ 2553) 

ค่าเฉลี่ย 4.21 ขึ้นไป  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80  หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยตนเอง โดยการ

ประสานให้มหาวิทยาลัย ออกหนังสือในการขออนุญาตเก็บข้อมูล และผู้วิจัยจะติดต่อประสานงานกับ

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนัดวันและเวลาที่เหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 600 คน โดยใช้การแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่ายต่ า (กัลยา วานิชย์บัญชา 2550) และกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม

ประชากรที่กระจายอยู่ในภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจก

แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผู้ตอบจะไม่มีอคติต่อการตอบแบบสอบถาม (Non-Response Bias) 

โดยมีหนังสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
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3.2.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. สร้างแบบสอบถามจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากนั้นจึงน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

กับการวิจัยจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนความถูกต้อง

ของภาษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านร่วมประเมิน เพ่ือดูความสอดคล้องและ

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 4. หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวิจัยด้านการหาความสัมพันธ์ของคะแนน

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม เพ่ือน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 

ดังต่อไปนี้ (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554: 79) 

 1. การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)  

 (1)  ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือต้องการพิสูจน์ตรวจสอบความเหมาะสมและ

ถูกต้องขององค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (2)  ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ด้วยการน าแบบสอบถามที่

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท าการตรวจสอบคุณภาพด้าน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  3 คน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด ดังต่อไปนี้  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2550: 146) 
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 สูตร IOC   = 
N

R  

เมื่อ 

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 

R       = คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค าถามแต่ละข้อ 

N  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ดังต่อไปนี้ 

+1     หมายถึง   ค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 

-1      หมายถึง  ค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 

0        หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 

เกณฑ์การแปลความหมายมีดังต่อไปนี้ 

 ค่า   IOC ≥ .50   หมายความว่า  ค าถามตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ค่า   IOC < .50   หมายความว่า  ค าถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการวัดความเชื่อมั่นหรือความ

สอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า 

α ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามมีความเชื่อมั่น (นงนภัส คู่วรัญญ เที่ยงกมล 2551) 

สูตร   α  =  
1−n

n














−


s

s

x

i

2

2

1  

เมื่อ 

     α   =   ค่าความเชื่อม่ัน 

      n   =    จ านวนข้อ 

     si

2   =   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

     sx

2   =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3. หลังจากการทดสอบเครื่องมือโดยการ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปท าการ

ทดสอบ (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมหรือหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ใช้วิธีการเดียวกับ
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การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และใช้มาตรวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา 

(Cronbrach’s Alpha) แล้วจึงน าเครื่องมือที่ทดสอบแล้วมาพิจารณาปรับปรุงให้เป็นเครื่องมือศึกษาที่

สมบูรณ์มีความชัดเจนถูกต้องครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษา แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.6. ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Analysis)   
 ผู้วิจัยได้ท าการวัดความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการวัดความสามารถของมาตรวัดที่

ให้ผลที่สอดคล้องกันของแต่ละข้อค าถาม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551: 238) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย

ได้วัดความน่าเชื่อถือของมาตรวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (Cronbrach’s Alpha) ซึ่งผล

ที่ได้มี ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมากหมายถึง

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้

แสดงถึงว่ามาตรวัดของแบบสอบถามในแต่ละปัจจัยมีความเชื่อถือได้และมีความสอดคล้องภายในของ

การวัด (Reliability)  

3.2.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกน าไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นหลัก ด้วยโดย

ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลของระดับที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการ

หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติใน

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ T-Test และประชากร 3 กลุ่มขึ้น

ไป ใช้สถิติ F-Test แบบ One-Way ANOVA ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ไว้ที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ Correlation และ การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 หรือ Confirmatory Factor Analysis (CFA) Second Order ซึ่งมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้  (ริชัย พงษ์วิชัย 2550) 

      1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

       2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

X
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        2.1 ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในส่วนของ

ระดับความส าคัญและการทดสอบในส่วนของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Arithmetic Mean ) ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแสดงภาพรวมส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ

แต่ละค าถามและระดับความคิดเห็นรวมของทุกค าถามในแต่ละปัจจัย ซึ่งค านวณได้จากสูตร 

 

 โดย  Xi = ค่าคะแนนจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 

     = ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

    n = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ในการวิเคราะห์และแปลความหมายระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้

ก าหนดวิธีการค านวณ ค่าคะแนน ดังต่อไปนี้ 

  5 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง ระดับมาก 
     3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง ระดับน้อย 
     1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 การแปลความหมาย  

 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับนั้น ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของชั้น

ได้ดังต่อไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค , 2007: 29) 

   Interval (I) =     Rang (R) 

               Class (S) 

      I =      (5-1)/5  =  0.8 

 ผลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร จะน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ

วัด ดังต่อไปนี้ 

 

 

X

X

n

X

X

n

i

i
== 1

X
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   ระดับคะแนน                          ความหมาย 

  คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.80    เป็นคะแนนบ่งชี้ถึงระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย     1.81 – 2.60    เป็นคะแนนบ่งชี้ถึงระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย     2.61 – 3.40    เป็นคะแนนบ่งชี้ถึงระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย     3.41 – 4.20    เป็นคะแนนบ่งชี้ถึงระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย     4.21 – 5.00    เป็นคะแนนบ่งชี้ถึงระดับมากที่สุด         

   2.2  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2554: 117) 

2.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: Anova)  

  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เป็นวิธีการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีค่าย่อยมากกว่า 2 ค่าขึ้นไป โดยน าไปวิเคราะห์กับตัว

แปรตามที่มีระดับการวัดตัวแปรเป็นระดับมาตรภาค (Interval Scale) หรือมาตราส่วน (Ratio 

Scale) การทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยด้วย F-Test นั้นมีสูตรที่ ใช้ในการค านวณ 

ดังต่อไปนี้ 

                                                     𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

  เมื่อ F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ 

   MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe') 

 เชฟเฟ (Scheffe') เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่ว่ามี

นัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยจะท าการวิเคราะห์ต่อเมื่อผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) 

ออกมาว่ากลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สูตร 

𝑆𝑓 = √(𝐾 − 1)𝐹(𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘)√𝑀𝑆𝑤 (
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)  
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      เมื่อ MSw    =       ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนในกลุ่ม 

  𝑛𝑖 , 𝑛𝑗  = จ านวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี I และ J 

  N = ตัวอย่างทั้งหมด  

  k = จ านวนกลุ่ม 

ค่า F (𝛼, 𝑘 − 1, 𝑁 − 𝑘) ได้มาจากการเปิดตาราง F ที่ 𝛼 = .05, 

𝑑𝑓1 = 𝑘 − 1 , 𝑑𝑓2 = 𝑁 − 𝑘                                                                                                  

 2.2.2 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2004: 280) รวมทั้ง

ระบุทิศทาง (ทางบวกหรือทางลบ) ของปัจจัยเหตุ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

rxy  =                   NXY - XY 

                           [NX2 – (X)2][NX2 - (Y)2] 

เมื่อ  rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนน x กับคะแนน y 

  X แทน ผลรวมของคะแนนชุด X 

  Y แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y 

  X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  Y/2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y 

  N แทน จ านวนของสิ่งที่ก าลังจะศึกษา 

 ส าห รับ  ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์  ของเพี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง - 1   r  1 หรือ 0  

r  1 ความหมายของค่า r มีดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550: 83) 

1. ทิศทางความสัมพันธ์ 

  - ถ้า r มีค่าลบ หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 

  - ถ้า r มีค่าบวก หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

  - ถ้า r มีค่าศูนย์หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน 

 



  93 

 2. ระดับความสัมพันธ์ เมื่อ |r| = 10  |r|  1 หมายถึง ตัวแปรสองตัวมี ความสัมพันธ์เชิง

เส้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Complete Relation) และเม่ือ 0  |r|  1 แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  - เมื่อ 0 < M < 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

  - เมื่อ 0.20 < |r| < 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า 

  - เมื่อ 0.40 < |r| < 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

  - เมื่อ 0.60 < |r| < 0.80 หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 

  - เมื่อ 0.80 < |r| < 1 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง  

 2.2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 หรือ Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) Second Order เพ่ือต้องการพิสูจน์ ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของ

องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ

รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554: 203) 

 2.2 .4 การวิเคราะห ์ความสัมพ ันธ์เช ิงสาเหตุระหว่างต ัวแปร (Structure 

Equation Model: SEM) ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.2.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและท าการ

วิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relation Model) ของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นกระท าโดยใช้โปรแกรม LISREL 

(Linear Structural Relationship) 

 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมุติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและข้อมูลเชิง

ประจักษ์พิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืนรวมทั้งหมดของแบบจ าลอง (Overall Fit) 

ดังต่อไปนี้ร่วมกัน  (สุวิมล ติรกานันท์ 2555) 

 1. ค่าไค-สแควร์ (Chi-Squares : x2) เป็นการทดสอบว่าแบบจ าลองเชิงทฤษฎีที่สร้างขึ้น

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจ าลองที่

สร้างขึ้นไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนั้นยังพิจารณาจากสัดส่วนของค่าไค-สแควร์ และ
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ค่าองศาความอิสระ (Degree of Freedom : df) ประกอบด้วย โดยสัดส่วนดังกล่าวควรมีค่าต่ ากว่า 

2.00  

 2. ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) และค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้ด้วยค่าองศาความอิสระ (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) ซึ่ง

โดยทั่วไปค่าดัชนีทั้งสองนี้จะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ทั้งนี้ค่าดัชนีที่มากกว่าย่อมแสดงว่า

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลการวิจัยดีกว่า กล่าวคือ ค่าดัชนี GFI และ AGFI ที่เข้า

ใกล้ 1.00 แสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3. ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual: RMR) เป็น

ดัชนีที่บอกขนาดของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของแบบจ าลอง

กับข้อมูลการวิจัย ค่า RMR ยิ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลการวิจัย 

 4. ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่พัฒนาจากความเชื่อที่ว่าข้อตกลงเบื้องต้นของค่า

ไค-สแควร์ ที่ว่าแบบจ าลองการวิจัยมีความตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากเมื่อเพ่ิม

จ านวนพารามิเตอร์อิสระค่าสถิติมีค่าลดลงเพราะค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับประชากรต่อหน่วยองศาความ

อิสระ ค่า RMSEA นี้ ควรมีค่าต่ ากว่า .05 หรือไม่เกิน .08 

 5. ค่าประมาณพารามิเตอร์ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติที ถ้าค่าประมาณที่ได้ไม่มี

นัยส าคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ และแบบจ าลองอาจจะยังไม่ดีพอ และ

ตรวจสอบดูว่าค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์มีความสมเหตุสมผล หรือมีค่าแปลกเกิน

ความจริงหรือไม่ มีขนาดและเครื่องหมายตรงตามข้อมูลจ าเพาะที่ระบุไว้ในสมมุติฐานการวิจัยหรือไม่ 

รวมทั้งการตรวจสอบโดยการพิจารณาสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Squared Multiple Correlation: 

R2) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าน้อย แสดงว่าแบบจ าลองมีความตรงน้อย หรือไม่มีประสิทธิผล 

(Effective) 

 ข้อดีของการวิเคราะห์โดยใช้โมเดล สมการโครงสร้างอยู่ที่ การใช้โมเดลดังกล่าวสร้างจากการ 

บูรณาการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทาง 

และการประมาณค่าพารามิเตอร์ถดถอยไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมทั้งมีการรายงานดัชนีความสอดคล้องอีกด้วย

เนื่องจากในโมเดล สมการโครงสร้างจะประกอบไปด้วย 2 โมเดลที่ส าคัญคือ โมเดลการวัด 

(Measurement model) เป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ กับตัวแปร
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แฝง ซึ่งโมเดลการวัตนี้สามารถแก้ปัญหาความคาดเคลื่อนในการวัด (Measurement Error) ได้ อีก

ส่วนก็คือโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็นโมเดลที่อธิบายความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุ (On Model) แบบอิทธิพลทางเดียวหรือแบบอิทธิพลย้อนกลับ รวมทั้งโมเดลที่มีปัญหาการ

ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) (Anderson and Gerbing 1988)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โมเดล สมการโครงสร้างจะมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13. ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้าง 
ที่มา: นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545: 160 – 165) 

 

 

 

กลมกลืน 

โมเดล 

การก าหนดข้อมลูจ าเพาะ 

การระบคุวามเป็นคา่เดียว 

การประมาณค่าพารามิเตอร ์

เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวน 

ตรวจสอบความกลมกลืน 

การแปลความหมายโมเดล 

ข้อมูลเชิงประจักษ ์ การปรับโมเดล 

ไม่กลมกลืน 
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 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวว่า หลักการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้างให้แก่ การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล โดยการวิเคราะห์ เป็นภาพรวมตามหลักการการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 หรือ Confirmatory Factor Analysis (CFA) Second Order ไป

พร้อมๆกัน และมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พร้อม

ทั้งรายงานดัชนีความสอดคล้องด้วย ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ดัง ภาพที่ 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14. ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้าง 

ปัญหาการวิจยั ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โมเดลตามทฤษฎ ี

ข้อมูลเชิงประจักษ ์ การประมาณค่าพารามิเตอร ์ ปรับโมเดล 

เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 

ตรวจสอบความกลมกลืน 

กลมกลืน 

แปลความหมายโมเดล 

ไม่กลมกลืน 
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3.2.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 หรือ Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) Second Order 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ การ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรและการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

สถิติที่ใช้ ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติภาคบรรยาย เพ่ืออธิบาย ปัจจัยที่มีผลต่อการ

พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ดังต่อไปนี้  

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554: 126) 

  1.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของสถานภาพโดยทั่วไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ค่าความถ่ีและร้อยละ 

  1.2 การวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ 

(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ใน

การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุเพ่ือทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS for Window Version 22 

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient) ด้ ว ย โป รแก รม  SPSS for window 

version 22 

 4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พร้อมทั้งค านวณขนาดอิทธิพลด้วย

โปรแกรม LISREL (Linear Structural Relationship) 
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3.2.9 แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้ข้อมูลที่ผ่านการทดสอบ น ากรอบแนวคิดดังกล่าวไปทดสอบเชิงปริมาณ ด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 หรือ Confirmatory Factor Analysis (CFA) Second 

Order  โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือโมเดลของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนสถิติพรรณนา

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. ตรวจสอบแบบจ าลองสมมติฐานความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (Structural Model) 

เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL (Linear 

Structural Relationship) วิ เคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) ซึ่ ง 

อัตราส่วนไคสแควร์กับองศาความเป็นอิสระ (2/df) ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยความแตกต่าง

โดยประมาณ (RMSEA) ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fix Index) ทั้งส่วน Normed Fit 

Index (NFI) และ Comparative Fit Index (CFI) และ ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังของของส่วนเหลือ

ปรับมาตรฐาน (SEMR) ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้จะไม่วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจ าลองกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ด้วยค่าไคสแควร์ (2) แม้จะเป็นดัชนีวัดความกลมกลืนที่เป็นที่นิยมเนื่องจากการ

วิเคราะห์ด้วยค่าไคสเเควร์ (2) จะมีข้อจ ากัดในกรณีที่ n มีค่ามากเพราะจะท าให้ค่าไคสแควร์สูงมาก

จนอาจท าให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง  

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากแบบจ าลองความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงสาเหตุที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL (Linear Structural Relationship) 
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ส าหรับขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังภาพที่ 15. ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ที่มา: เรียบเรียงจากขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย 

เก็บรวบรวมข้อมูลตดักรอง 
ข้อมูลที่ขาดความสมบรูณ ์

สุ่มตามจ านวนกลุม่ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง 

หาขนาดตามจ านวนจากคูม่ือ
การวิจัย 

ก าหนดประชากร 

รายงานผลการวิเคราะห ์

การวิจัยเชิงปริมาณ 

สร้างแบบสอบถาม 

ตัดข้อความที่ขาดความตรง 

ตัดข้อความที่ขาดความเที่ยง สุ่มอย่างสะดวกให้ครบ 

ตามจ านวน 

 วิเคราะห์อิทธิพล
ของปัจจัย 

 วิเคราะหค์วามกลมกลืนของ
แบบจ าลอง 

 หาค่า Multi Collinearity 
และ VIF  

 หาค่าความตรงแบบรวมศูนย์  

 IOC หาค่าความตรงเชิง
เนื้อหา 

 Cronbach’s Alpha หาค่า
ความเที่ยง  

 EFA หาค่าความตรงเชิง
โครงสร้าง  

 วิเคราะหค์่าสถติิพื้นฐาน 
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารไปปรึกษาและหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) จาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนด

รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในกรอบแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถตั้งสมมติฐานที่เป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยและค้นหาปัจจัยเหตุที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยน าผลท่ีได้มาท า

การสังเคราะห์และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงตัวแปรปัจจัยเหตุ

และน าไปสู่ประสิทธิผลในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นได้มีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ค าจ ากัดความไว้หลายท่านเช่น 

การวิจัยคุณภาพ คือการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจาก

สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม 

วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้ านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล

นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีหลักในการเก็บข้อมูลและเน้นการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เป็นศึกษาโลกของความเป็นจริง ภายใต้สถานการณ์ที่

เป็นไปตามธรรมชาติ เปิดกว้างด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนัยให้ความส าคัญแก่การท าความเข้าใจ

อย่างเป็นองค์รวมภายในบริบทของสิ่งที่ศึกษาโดยนักวิจัยมีการติดต่อแบบมีส่วนร่วมกับประชากร

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือมุ่งท าความเข้าใจพลวัตรของปรากฏการณ์ ให้ความส าคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณี

ทั้งหมดที่ เป็นไปได้เพราะมีการออกแบบที่ยืดหยุ่นได้และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญใน

กระบวนการวิจัย เป็นระเบียบวิธีที่มุ่ งเน้น (Focus) กระบวนการสร้างพัฒนา (Generating) 

ค าอธิบายเชิงทฤษฏีหรือทฤษฏี (Theory) จากข้อมูลที่เก็บข้ึนมาจากสนาม (Ground) มากกว่าเนื้อหา

เชิงทฤษฏีที่ เจาะจง (Particular Theoretical Content) (Creswell and Clark 2017)เน้นล าดับ

ขั้นตอนของวิธีการที่เชื่อมต่อระหว่างการอุปมาน ( Induction) สร้างทฤษฏีขึ้นมาจากข้อมูลและการ

อนุมาน (Deduction) ทดสอบแนวความคิดทฤษฏีกับกลุ่มตัวอย่างจนกว่าจะมีข้อมูลใดจากสนามมา

ปรับปรุงแนวคิดหรือค าอธิบายเชิงทฤษฏีที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลต่างๆ ในสนามโดยมีล าดับขั้นตอน

ได้แก่การเก็บข้อมูลและจ าแนกข้อมูลให้เป็นระบบโดยรหัสการเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์และ
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สร้างสมมุติฐานเบื้องต้น การเลือกกลุ่มตัวอย่างทฤษฎีและการสร้างมโนทัศน์ที่อุบัติขึ้น (Emergent 

Concepts) จากการท างานในภาคสนาม โดยสรุปกระบวนการวิจัยแบบ Grounded Theory  

Method เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อน มโน

ทัศน์ (Concept) และสมมุติฐานจะพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการเก็บข้อมูล สร้าง Concept เก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับ Concept เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจนกว่า  Concept และสมมุติฐาน

จะนิ่ง (ข้อมูลอิ่มตัวไม่มีข้อมูลใหม่มาปรับสมมุติฐานอีก)  

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของ

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โก

ลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดูโฮม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและ

พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งผู้วิจัยใชว้ิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เพ่ือใช้ในการศึกษาและค้นหาถึงปัจจัยเหตุที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการ

เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นคนและสังคมจะเป็นเป้าหมายหลักในการวิจัย แต่คนไม่ใช่มีฐานะเป็น

ตัวอย่าง แต่คนเป็นหนทางและเป้าหมายที่ เรียกว่า ผู้รับการทดสอบ (Subject) หรือผู้ให้ข้อมูล 

(Informants) เพ่ือต้องการเน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีสถานภาพ ศักดิ์ศรี และจิตใจ แต่

อย่างไรก็ตาม มักเรียกรวมกันไปว่า กลุ่มตัวอย่าง ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลในงานวิจั ยนี้เป็นผู้ให้ข้อมูล

ไม่ได้ก าหนดจากหลักความน่าจะเป็น การคัดเลือกเป็นไปตามคุณสมบัติที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย 

โดยไม่จ าเป็นในการค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามหลักศาสตร์เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษามีความหมายต่อ

เรื่องที่จะวิจัยอยู่แล้ว การสุ่มตัวอย่างจึงไม่จ าเป็นส าหรับกรณีนี้  (Creswell and Clark 2017) 

นอกจากนี้การวิจัยเชิงคุณภาพก็นิยมที่จะก าหนดสภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาให้แคบลงมากที่สุด

เพ่ือให้ตรงจุดประสงค์ที่จะศึกษาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการคัดเลือกไม่ยุ่งยากถ้าผู้วิจัยเข้าใจใน

ธรรมชาติของสิ่งที่จะศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบแนวความคิดมีความชัดเจนถึงข้อสันนิษฐาน

ประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่ง การเลือกในครั้งนี้ เรียกได้ว่าใช้ วิธีการเลือกโดยอาศัยกรอบทฤษฎี 

(Theoretical Sampling) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักวิจัยเมื่อได้ท าการวิจัยมาระดับหนึ่ง จะทราบว่า
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บุคคลประเภทไหนที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกเนื่องจากสามารถพัฒนาหรือท าให้บรรลุไปสู่ทฤษฎีหรือ

องค์ความรู้ที่แสวงหา ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักวิจัยเข้าไปเกี่ยวข้องในสนามจนทราบว่าใครที่เหมาะสม

เป็นผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัย  

 ในส่วนของจ านวนผู้ให้ข้อมูลว่าจะมีจ านวนเท่าไรถึงจะเพียงพอนั้น การวิจัยครั้งนี้ใช้การ

พิจารณาจากการอ่ิมตัวของข้อมูลเป็นหลักส าคัญ โดยวิธีที่แสดงถึงการอ่ิมตัวของข้อมูล (Saturation) 

ก็คือ การได้ข้อมูลที่ซ้ าๆ กันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ต่างกัน จนถึงสุดที่ไม่ว่าจะหาข้อมูลเพ่ิมจากผู้ให้ 

ข้อมูลส าคัญเพ่ิมก่ีคนก็ตาม ข้อมูลที่ได้ก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มข้ึนมาใหม่อีกแล้ว ซึ่งก็หมายถึงการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้ความชัดเจนในสาระส าคัญไม่ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมไปเป็นแบบอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องหาข้อมูลจนกว่าข้อมูล

อ่ิมตัวแล้วก่อนจึงจะท าการวิเคราะห์และสรุปผล และผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่

สามารถให้ข้อมูลได้ดีซึ่งการด าเนินการที่ ได้ท ามาย่อมจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องความเพียงพอของ

ข้อมูลเพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ (Babbie 1998)  

 นอกจากนั้นการศึกษาแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกแต่มีรายละเอียดของข้อมูลอย่าง

รอบด้านของประเด็นที่ศึกษาและท าให้มีความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สาระ (Content 

Analysis) จากการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสังเกตการณ์ โดยในการที่จะท าการวิจัยภาคสนาม

จะต้องท าการศึกษาตัวแปรเหตุ ตัวแปรผลที่อยู่ในกรอบความคิดทั้งหมดได้ตั้งไว้เป็นการชั่วคราวมา

ก่อน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการท าวิจัยในเบื้องต้นที่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปตามความจริงที่ค้นพบในกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลที่ท าการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์  (Main 

Questions) ได้มาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาของค าถามใน

การศึกษา โดยในการสัมภาษณ์นั้นให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ต้องการโดยมีขั้นตอนในการสร้าง

เครื่องมือ ดังต่อไปนี้  
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  1. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2. น านิยามปฏิบัติการที่ก าหนดตามกรอบแนวคิดเพ่ือน ามาพัฒนาสร้างแบบสัมภาษณ์ ให้

ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ 

    3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้จากการพัฒนาขึ้นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีก

ครั้ง 

  5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

  6. ได้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง ในด้านเนื้อหา เป็นเค้าโครง

ที่ใช้ในการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในการวิจัย 

  การด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ถู กสัมภาษณ์ได้

แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองด้วยค าถามหลัก  ที่

ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามกรอบแนวคิด เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ จะเน้นการศึกษาแบบเจาะลึก 

เพ่ือน าข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในระดับลึกมาท าการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ชุด ได้แก่ (Corbin and Strauss 2008) 

 1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลข้อมูลอาจบันทึกใน

รูปแบบต่างๆ เช่น สมุดบันทึกงานภาพถ่าย เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ 

จดหมาย แบบสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจ าเป็นต้องใช้เวลายาวนาน ทั้งเก็บ

ข้อมูล ทั้งต้องท าความเข้าใจทฤษฎีและระเบียบการวิจัย ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีไหนก็ต้องแปลงเป็น

รูปของข้อความเพ่ือให้สะดวกในการน าไปวิเคราะห์ และเขียนรายงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องน ามาจัด

ระเบียบและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป  

 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาประเด็น

การสัมภาษณ์เอง ให้ความส าคัญในการพัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ทั้งหมดเป็นแบบสอบถามแบบกึ่ง

โค รงสร ้า ง  (Semi Structured Interview)  ซึ่ งจะมีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ( In-depth 

Interview) หรือรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก แบบสัมภาษณ์จะมีการก าหนดข้อค าถามที่ใช้ในการ

สัมภาษณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น  
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 3. เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การ

วิเคราะห์ใจความ (Textual Analysis) และเสริมด้วยการวิเคราะห์บริบท (Contextual Analysis) 

รวมทั้งจะใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) เพ่ือท าให้เข้าใจมโนทัศน์และ

ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์มากยิ่งขึ้น 

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Sources) เพ่ือท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจัยและน ามาใช้ในการพัฒนา

กรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยจากนั้นได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  24 คน โดยการติดต่อ

ประสานเบื้องต้นเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล โดยมีการขออนุญาต

อย่างเป็นทางการและก าหนดวัน เวลาและสถานที่ พร้อมทั้งเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์ตามโครงร่าง

การสัมภาษณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแนวทางตรงตามประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งที่เป็น “ข้อเท็จจริง” 

“ความคิดเห็น” และ “ข้อเสนอแนะ” ในลักษณะต่างๆ โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงร่วมกับการจดบันทึก

ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมขึ้น และผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูล

รายละเอียดข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 นอกจากนั้นแล้ว การเก็บข้อมูลจากภาคสนามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล

พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นไปพร้อมๆกันซึ่งการเก็บข้อมูลจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

สัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) แล้วจึงน ามาสรุปหาใจความส าคัญ ซึ่งการเก็บข้อมูลจ าเป็นต้องขอ

อนุญาตบันทึกเสียงสนทนา ด้วยโดยขั้นตอนในการจัดสนทนา จะเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การคัดเลือกบุคคลที่คาดว่าน่าจะให้ข้อมูลได้มากท่ีสุดมา โดยมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาและก าหนด

ตารางเวลาในการสนทนาไว้ก่อน โดยจะให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระแต่อยู่ภายในกรอบของการ

วิจัยมาเป็นค าถามเริ่มต้น โดยผู้ท าการวิจัยจะเป็นผู้ด าเนินจดบันทึก (Note Taker) พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้

ด้วยเพ่ือไว้ส าหรับตรวจสอบว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลคนใดในขณะถอดข้อความ จะต้องสร้างบรรยากาศใน

การสนทนา และควบคุมสถานการณ์ให้เป็นกันเอง และผู้ด าเนินการสนทนาจะต้องไม่แสดงความ

คิดเห็นของตนเองควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่าง ข้อควรระวังที่ส าคัญคือเครื่อง

บันทึกเสียงที่ใช้บันทึกในขณะสนทนาจะต้องมีส ารอง และบันทึกไปพร้อมๆ กันเพ่ือป้องกันถ้าเครื่องใด

เครื่องหนึ่งเสียจะได้ไม่เสียข้อมูลไปท้ังหมด  
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3.3.4 วิธีการตรวจสอบข้อมูล 
  วิธีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

แล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ (Creswell and Clark 2017) 

  1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่งข้อมูล

หลายแหล่ง เพื่อท าการตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ รวมถึงความสอดคล้องกันของข้อมูล 

     2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ค าถาม

เดียวกันหลายๆ คน ท าการเปรียบเทียบค าตอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร บทความวิชาการ รายงาน

การสัมมนาและงานวิจัยต่างๆ  

3.3.5 การสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) 
 การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้กรอบแนวคิดจากการค้นคว้าในการวิจัยเอกสารเป็นกรอบ

เริ่มต้นในการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลอาจแสดงความคิดท่ีไม่อยู่ในกรอบก็ได้ และผลจากการสัมภาษณ์

หลังจากการสังเคราะห์แล้วจะเป็นเครื่องยืนยันว่า มีอะไรบ้างที่เป็น ต้นเหตุ รวมถึงความคิดเห็นต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้หาข้อเท็จจริ งที่ลึก

และกว้างในทุกแง่มุม ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นวิธีการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) 

เป็นการสนทนา ระหว่างผู้มีข้อมูลกับผู้ต้องการทราบข้อมูล เป็นการถามตอบกันโดยตรงหากเข้าใจไม่

ชัดเจนหรือสงสัยก็สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ในเวลานั้นทันที การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual 

Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่นิยมใช้กันมาก ใช้สัมภาษณ์ทีละคนสอบถามกันจนเป็นที่พอใจการ

สัมภาษณ์แบบนี้จะมีความเป็นอิสระและเป็นส่วนตัวมากท้ังผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการสัมภาษณ์

ในงานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กล่าวคือการสัมภาษณ์จะมีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง

ไม่เป็นทางการไม่จ าเป็นต้องถามค าถามเหมือนกันทุกคน การสัมภาษณ์จะถามตอบอย่างมีอิสระ และ

อาจปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ใน

ประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ในเบื้ องต้น ประโยชน์ที่จะได้คือ ความ

คิดเห็น ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะท าให้ได้ค าตอบในปัญหาที่ยัง

คลุมเครือหรือยังไม่แน่ชัด เพ่ือช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน (Berg, 2001: 47) 

3.3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการแยกแยะตามเนื้อหา รวมทั้งจัด

หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์และตามประเด็นที่ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงจะ

น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามหลักตรรกะ (Content Analysis) โดยจะเทียบเคียงตาม
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แนวคิด และทฤษฎีเพ่ือให้การน าเสนอเนื้อหาเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการให้เหตุผลโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนความ

เชื่อ ข้อสันนิษฐาน หรือวัตถุประสงค์และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานในการตีความข้อเท็จจริง

ทางสังคมการวิจัยเชิงคุณภาพขี้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่จึงต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ

ของนักวิจัยในการตัดสินใจอยู่เสมอ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย กระบวนการข้อมูล (Data 

Processing) การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลและการน าเสนอผลงานวิจัย  (Gubrium and James 

2002) 

 นอกจากนั้นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการหาข้อมูลเพ่ือน ามาเป็น

หลักฐานและเหตุผลในการสรุปข้อเท็จจริงทางสังคม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การจัดระบบแฟ้มที่เข้ารหัส

เรียบร้อยแล้วหยิบมาใช้งาน เรียกว่าการตัด (Cut) ข้อเท็จจริงของมโนทัศน์จากกลุ่มตัวอย่างน ามาวาง 

(Paste) ในที่ๆ จะสนับสนุนหรือด้านวัตถุประสงค์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการลดระดับจากมโน

ทัศน์มาเป็นตัวชี้โดยตัวชี้จะเป็นดัชนีค้นหาค าเพ่ือน าข้อมูลนั้นไปอ้างอิง ค้นหาคัดเลือกกลั่นกรอง

ข้อมูลในบันทึกภาคสนามเพ่ือไปสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปของข้อความ

หรือแผนภูมิหรือภาพก็ได้น าไปวิเคราะห์แปลความหมาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้ง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลใน

สนาม กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างบทสรุป ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลในสนามต้องท าไปพร้อมกับ

การเก็บข้อมูล โดยการที่ผู้วิจัยต้องศึกษา และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับกรอบความคิด ตัวแปร

และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะได้เข้าใจความหมายของข้อมูล รวมถึงสามารถแยกแยะข้อมูลที่

เก็บจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับนี้ต้องการผลการวิเคราะห์ 2 ประการคือ 

1) วิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้รับมีความหมายอยู่ในกรอบที่สร้างไว้หรือนอกกรอบ และอยู่ในกลุ่มของตัว

แปรใด 2) ข้อมูลมีการอิ่มตัวแล้วหรือยัง 

 การท าข้อสรุปชั่วคราว โดยการน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาท าการจัดหมวดหมู่ ตามความหมาย

ของข้อมูลโดยการจัดเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความหมายเฉพาะเป็นกลุ่มๆ ไป การท าเช่นนี้ก็

เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นตัวอธิบายปัญหาต่างๆ ที่ค้นพบจากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เหล่านี้สามารถ

ใช้เป็นเครื่องมืออธิบายหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการก าจัดข้อมูลหรือการลดทอนข้อมูล (Reduce) คือ
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การตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไปเพ่ือให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและง่าย 

แต่ต้องพิจารณาให้ดีๆ ว่าข้อมูลที่ตัดออกไปไม่เกี่ยวข้องจริงๆ 

 การท ารหัสข้อมูล (Coding) วัตถุประสงค์ในการท ารหัสข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ก็เพ่ือใช้

ส าหรับนับ เพ่ือแสดงถึงความส าคัญของตัวแปรในการวิเคราะห์สาระ(Content Analysis) การท า

รหัสข้อมูลเริ่มจาก การน าข้อมูลจากข้อสรุปชั่วคราวที่แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรที่ได้ก าหนดไว้

แล้วน ามาแยกย่อยเป็นประโยคๆ ที่ท าให้เข้าใจได้เลือกค าหรือข้อความที่เป็นแก่นของประโยค นั้นๆ

ออกมาพร้อมให้ความหมายไว้เพ่ือที่จะได้รู้ความหมายในภายหลัง จัดกลุ่มของค าหรือประโยคตาม

ความหมายทางรูปธรรมไว้เป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มอาจจะมีจ านวนไม่เท่ากัน ซึ่งจ านวนที่นับได้จะ

แปรรูปไปเป็นน้ าหนักของความส าคัญเมื่อรวมทั้งกลุ่มตามที่แยกไว้ก็จะเป็นน้ าหนักความส าคัญของตัว

แปรนั้นๆ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ Software Microsoft Office Excel เป็นกระดานค านวณ และถ้าหาก

เข้าใจวิธีการท ารหัสข้อมูลด้วยมือแล้ว การน า Microsoft Office Excel มาใช้จะเพ่ิมความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการสร้างข้อสรุป เมื่อได้น้ าหนักของตัวแปรต่างๆ ทั้งหมดแล้วน าตัว

แปรที่ได้มาเรียงเพ่ือพิจารณาว่า ตัวแปรที่ได้กับตัวแปรที่ตั้งไว้เดิมว่ามีการซ้ ากันหรือไม่ถ้าซ้ าก็เป็นการ

ยืนยันว่าตัวแปรที่ตั้งไว้ถูกต้อง สามารถน ามาอธิบายได้และตัวแปรที่เพ่ิมมาใหม่ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่ 

น ามาเรียงและใส่น้ าหนักความส าคัญพร้อมทั้งพิจารณาว่าถ้าตัวแปรใดมีน้ าหนักความส าคัญน้อยก็ควร

ตัดออกไป เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (Meloy 2001)  

 ข้อสรุป เมื่อได้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในรูปของกลุ่มตัวแปรแล้ว ได้น ามาจัดท าบทสรุป 

โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนจากการเอกสาร ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์และสิ่งที่ได้สังเกตมา

รวมกันเพ่ืออธิบายตัวแปรนั้นๆ พร้อมทั้งสรุปรวบยอด เพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เข้าใจด้วย ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้ พิจารณาแล้วว่าผลที่ ได้จากการวิจัยมีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่มากจึงได้

ท าการศึกษาเพ่ิมเติมว่าท าอย่างไรจึงจะเข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยง 

ผลที่มีลักษณะของนามธรรมที่วิเคราะห์ได้มาด าเนินการให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมรวมทั้งมีการบูรณา

การวิธีการด าเนินการที่มีผลต่อการปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป 
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3.4 การน าเสนอข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในขั้นสุดท้าย

ของการน าเสนอรายงานวิจัยและแนวคิดที่ผ่านการด าเนินการวิจัย โดยจัดท าเป็นดุษฎีนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเรียบเรียงข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

 2. จัดระเบียบข้อค้นพบ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรค และให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าผลวิจัยไปใช้และท าการวิจัยต่อยอดความรู้ต่อไป 

3. จัดท ารูปเล่มเพ่ือน าเสนอรายงานการวิจัยและจัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

3.5 สรุปขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการ 6 

ขั้นตอนหลัก เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพ่ือท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัย และน ามาใช้ในการ

พัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมี

จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสารสนเทศให้มีคุณค่าและที่ส าคัญยิ่งคือผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดย

การศึกษาถึงปัจจัยเหตุและผลที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน Model 

 ขั้นตอนที่  3 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามด้วยการ

สังเคราะห์และประยุกต์ใช้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทดสอบคุณภาพของ

เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ท าการตรวจสอบคุณภาพด้าน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นจ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด และท าการทดสอบหาค่า
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ความเชื ่อมั ่น  (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยส ัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน เพื่อศึกษาและค้นหาถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิผลในการด าเนินการได้

หรือไม่ อย่างไร 

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ

น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรม LISREL (Linear Structural Relationship) โดยการใช้ เทคนิคสถิติ  Structural 

Equation Modeling (SEM) 

 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  110 
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แหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ   
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การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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3.6 จรรยาบรรณในการวิจัย 
             ผู้วิจัยตระหนักในจรรยาบรรณแห่งการวิจัยว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูล ตลอดจนอนุญาตให้ผู้วิจัยได้ท าการซักถามจนได้ความกระจ่าง ผู้วิจัย

ได้ปฏิบัติตามหลักการที่นักวิจัยพึงมีจรรยาบรรณในการวิจัยมาโดยตลอด เช่น การติดต่อขออนุญาต

ผู้ให้ข้อมูล การขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์เก็บแบบสอบถามทุกคนทุกครั้ง และในระหว่างการ

สัมภาษณ์และสอบถามผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านนั้น ผู้วิจัยได้ระมัดระวังค าพูด และข้อค าถามต่างๆ ที่จะ

ไม่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดใจในการที่จะตอบ และไม่คาดคั้นเพ่ือค าตอบใดๆ นอกจากนั้น ผู้วิจัยใช้

สรรพนามว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” แทน เพ่ือปกป้องมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี จึง

ถือได้ว่า ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้วิจัยที่มีจรรยาบรรณอย่างครบถ้วนแล้ว 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ระดับ

ของความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในชีวิตการท างานและ

ภาพลักษณ์องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือสังเคราะห์และพัฒนาองค์ประกอบของพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) 

เพ่ือเสนอรูปแบบความสอดคล้องของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีมี ความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) คือ 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้กรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และท าการตั้ งสมมุติ ฐานของงานวิจัย แล้ วก็จะใช้ ระเบียบวิธีวิจัยทั้ งการวิจัยเชิ งปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการด าเนินการ

เพ่ือให้ได้ความรู้ ความจริงและข้อค้นพบ ที่จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณ ประชากร ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ มีอยู่ 6 ราย ได้แก่ 1) 

โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดูโฮม ประกอบด้วย ผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างจะใช้

ขนาดที่ได้จากการค านวณ 600 คน ในอัตราเท่ากัน ร้านละ 100 คน โดยผู้วิจัยจะท าการสุ่มกลุ่มละ 

25 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาครบตามจ านวนมีความสมบูรณ์ตามที่ต้องการส าหรับ การวิจัย

เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ มีอยู่ 6 

ราย ได้แก่ 1) โฮมโปร 2) โฮมเวิร์ค 3) บุญถาวร 4) ไทวัสดุ 5) โกลบอลเฮ้าส์ และ 6) ดูโฮม 

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการ

กลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ส าหรับรายละเอียดของผลการวิจัยแบ่งได้เป็น 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ 

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสิทธิผล 
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ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มาท าการตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์สร้างเป็น

แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model) แบบมีตัว

แปรแฝง (Latent Variables) ซึ่งประกอบไปด้วยด้านหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อ

องค์การ 2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ   4) ด้าน

ภาพลักษณ์องค์การ และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเป็นแบบจ าลองที่ลดรูปมาเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  (Theoretical 

Framework) ที่รวมตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยผู้วิจัยจ ากัดขอบเขตการวิจัยไม่ศึกษาตัว

แปรทั้งหมด แต่จะค านึงถึงความสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย 6 ประการ ได้แก่ 

 1. เพ่ือบรรยายลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์หรือตัวแปรที่ต้องการ

ศึกษาโดยใช้แบบจ าลองที่ง่ายและประหยัด  

 2. เพ่ือให้ได้แบบจ าลองใช้เป็นฐานส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ประชากรหลายกลุ่ม  

 3. เพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ตามทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้การปฏิเสธแนวคิดทฤษฎี

เดิมน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงทฤษฎีให้มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน  

 4. เพื่อบรรยายและท าความเข้าใจคุณสมบัติของแบบจ าลองเพ่ือที่จะสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่

ประชากรได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน  

 5. เพ่ือพยากรณ์ปรากฏการณ์  

 6. เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตรของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

  โดยแบบจ าลองโครงสร้างเชิงทฤษฎีที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงของ

แบบจ าลองการวัด (Measurement Model) ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

ท าให้ได้ค่าสถิติที่ช่วยให้ทราบค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงและค่าตัวแปรที่วัดได้ และจะบอกค่าความ

คลาดเคลื่อนของการวัดในแต่ละตัวแปร และมีการทดสอบความสอดคล้อง ซึ่งต้องใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เฉพาะ เช่น LISREL (Linear Structural Relationship) เป็นต้น 
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 จากข้อมูลข้างต้น สามารถออกแบบวิธีด าเนินการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมี 2 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในภาพที่ 16. ได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16. แนวการออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 จากการออกแบบวิธีด าเนินการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ โดยคัด

สรรตัวแปรที่ส าคัญ แล้วจัดระบบความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ค ำถำมกำรวจิยั 

เอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบแนวคิดของกำรวจิยั 

ก ำหนดขอ้มูลเฉพำะขององคป์ระกอบ 

กำรระบุควำมเป็นไดค้่ำเดียว 

ปรับตวัแบบ กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เมทริกซ์ควำมแปรปรวนร่วม 
Attputed covariance 

เมทริกซ์ควำมแปรปรวนร่วม 
Sample covariance 

สอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้ง 

กำรแปลควำมหมำยตวัแบบ 

กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้ง 
 

ทฤษฎี/องคค์วำมรู้ใหม่ 
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และปริมณฑล น าเสนอเป็นแบบจ าลองท่ีมีทั้งตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ที่ผ่านการวิเคราะห์ ความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS Statistics for Windows) และโปรแกรมลิสเรล เพ่ือ

การวิเคราะห์แบบจ าลองที่มีความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship: 

LISREL)  ที่มีค่าสถิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

  1.1 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การ

องค์ประกอบเชิงยืนยันได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อองค์การ 2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ  4) ด้านภาพลักษณ์องค์การ และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

  2.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product 

Moment Correlation Coefficient) เป็นสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว เพ่ือ

ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละตัวแปรและระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ

กับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยใช้รูปแบบการ

วิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นของว่า ความสัมพันธ์

ทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear) เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็น

ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Model) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และ

ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)  
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 การตรวจสอบความสอดคล้องหรือความเที่ยงตรงของแบบจ าลอง (Validation of The 

Model) เป็นการตรวจสอบหรือประเมินผลความถูกต้องที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิง

ประจักษ์กับแบบจ าลอง โดยมีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้    (สุวิมล ติร

กานันท์ 2555) 

 1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square, Statistics) ที่ใช้ทดสอบต้องมีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ 0

มากเท่าไร หรือค่าใกล้เคียงกับจ านวนองศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) และค่า ไค-

สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า แบบจ าลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2.  ค่าสัดส่วน x2 /df   ที่มีค่าไม่เกิน 2 แสดงว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 3. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง GFI CFI และ AGFI มีค่าระหว่าง 0.90 - 1.00 แสดงว่า มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 4. ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root 

Mean Squared Residual: Standardized RMR) และ ค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Of 

Error Approximation: RMSEA) ค่าของ RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่ามีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  

 5. ดัชนีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) ดัชนีตัวนี้ เป็นการปรับ

แบบจ าลองบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีการด าเนินการคือ จะตรวจสอบผล การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ และ 

พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (Squared Multiple Correlation) ให้มีความ

เหมาะสมรวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวมทั้งหมด (Overall Fit) ของแบบจ าลองว่าโดย

ภาพรวมแล้ว แบบจ าลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองสมการ

โครงสร้างเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 8. 
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ตารางท่ี 8. ค่าสถิติเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สถิติที่ใช้วัดความสอดคล้อง เงื่อนไข/ระดับการยอมรับ 

1. ค่าไค-สแควร์ (2) ค่า 2 มีค่า P-value สูงกว่า 0.05 

2. ค่าไค-สแควร์ (2)/df ค่า 2 มีค่าไม่ควรเกิน 2.00 
3. ค่า GF1, AGFI, CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 - 1.00 

4. ค่า SRMR, RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 

 ซึ่งในการวิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนานโยบายปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นตาม

แนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ส าหรับ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 

         1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ 

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

 4. ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนอันดับที่สองของตัว

แปร  

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสถิติและสัญลักษณ์ที่ใช้ใน

แบบจ าลองลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองไว้ เพื่อความสะดวกในการน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรแสดงดังตารางที่ 9.  
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ตารางท่ี 9. สัญลักษณ์ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

Com ด้านความผูกพันต่อองค์การ 

ComFeel 1. ความผูกพันด้านความรู้สึก 

ComFeel _item1 1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ 

ComFeel _item2 2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด 

ComFeel _item3 3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและวางแผน

ที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

ComFeel _item4 4. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ComFeel _item5 5. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว

หรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

ComFeel _item6 6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจาก

ภายนอกและภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ComFeel _item7 7. ท่านรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่ได้รับมอบหมายให้ท างานที่

ส าคัญขององค์การ 

ComCon 2. ความผูกพันแบบต่อเนื่อง 

ComCon_item1 1. เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไป

ด้วย 

ComCon_item2 2. สิ่งที่ได้รับจากองค์การท าให้ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับ

ผู้อื่นท างานในองค์การแห่งนี้   

ComCon_item3 3. เมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งขององค์การและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิด

จะไปปฏิบัติงานที่องค์การอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

ComCon_item4 4. องค์การมีความส าคัญกับท่านที่สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการ

ท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับองค์การได้ 
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ComCon_item5 5. ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็น

ส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน 

ComCon_item6 6. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับองค์การนี้ตลอดไป 

ComNorm ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

ComNorm _item1 1. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึงประโยชน์

ขององค์การเป็นที่ตั้ง 

ComNorm _item2 2. องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรม

ตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

ComNorm _item3 3. ท่านมคีวามจงรักภักดีต่อองค์การและต้องการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน 

ComNorm _item4 4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

องค์การอย่างสม่ าเสมอ 

ComNorm _item5 5. ท่านตระหนักว่าต้องท างานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพราะจะเป็น

สิ่งที่ถูกต้อง 

Sat ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

SatRet 1. ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 

SatRet_item1 1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้

รับผิดชอบมีความเหมาะสม 

SatRet_item2 2. องค์การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่

พนักงานทุกระดับความเหมาะสม 

SatRet_item3 3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต 

 2. การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 

SatKnow_item1 1. ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์มากข้ึน 

SatKnow_item2 2. องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
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SatKnow_item3 3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

SatKnow_item4 4. ท่านได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่

ต าแหน่งที่สูงกว่าได ้

SatSup 3. การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง 

SatSup _item1 1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้ 

SatSup _item2 2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระใน

การตัดสินใจเพื่อความส าเร็จในงาน 

SatSup _item3 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้า

ในงานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน 

SatSup _item4 4. ความพึงพอใจต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การในเรื่องความก้าวหน้า

และความม่ันคงในการท างานของพนักงาน 

SatSup _item5 5. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้เสนอแนะในการพัฒนา

และปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ 

ที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การ 

SatSup _item6 6. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถในความ

รับผิดชอบในองค์การนี้   

SatBal 4. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

SatBal _item1 1. ท่านมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายเพราะมีความท้าทาย 

SatBal _item2 2. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความผูกพัน

ระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

SatBal _item3 3. ท่านรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ใน

ปัจจุบัน 

SatBal _item4 4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น 

SatBal _item5 5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และสม

ปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามท่ีท่านต้องการ 

ในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข 
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SatBal _item6 6. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและตนเองมีคุณค่าในชีวิต

ปัจจุบัน 

SatBal _item7 7. ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

SatBal _item8 8. ท่านคิดว่าได้ท างานที่ตนรักซึ่งตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองท า

ให้ท่านมีความสุข 

SatBal _item9 9. ท่านคิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับเพ่ือนร่วมงาน ท าให้ท่าน

มีความสุข 

SatBal _item10 10.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการได้รับการยอมรับและให้ความสนใจ

จากเพ่ือนร่วมงาน 

SatJob 5. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

SatJob _item1 1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

และความถนัดของท่าน 

SatJob _item2 2. ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ

รับผิดชอบ 

SatJob _item3 3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หรือรับผิดชอบ 

SatJob _item4 4. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถที่มีการประเมินเพ่ือ

การข้ึนค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม 

SatJob _item5 5. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของ

องค์การ 

SatJob _item6 6. ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การในการให้ทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการ

ท างานเช่น วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ 

Jus ความยุติธรรมในองค์การ 

JusDis 1. ความยุติธรรมด้านการกระจาย 

JusDis_item1 1. มีการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การที่เป็นธรรม 

JusDis_item2 2. มีการจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม 
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JusDis_item3 3. การจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบและ

นโยบายขององค์การ 

JusDis_item4 4. การจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของพนักงาน 

JusDis_item5 5. มีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะ

ได้รับ 

JusDis_item6 6. มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ และวิธีการปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มที่   

JusWork 2. ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน 

JusWork_item1 1. การตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้

ความยุติธรรมของพนักงาน 

JusWork_item2 2. มีการจัดแบ่งการท างานท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน  

JusWork_item3 3. มีการจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบและ

นโยบายขององค์การ 

JusWork_item4 4. มีการจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของพนักงาน 

JusWork_item5 5. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค

เท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 

JusWork_item6 6. มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของ

พนักงาน 

JusRel 3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ 

JusRel_item1 1. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดจากผู้บริหาร พนักงาน

และองค์การ 

JusRel_item2 2. ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็น

พนักงานที่ด ี

JusRel_item3 3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้ความสุภาพ เคารพ นับถือ 

ให้เกียรติกันของผู้บริหาร 
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JusRel_item4 4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

องค์การ 

JusRel_item5 5. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ในการท างานของพนักงาน 

JusRel_item6 6. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ 

ในการท างานร่วมกัน 

Ima การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

ImaBus 1. ภาพลักษณ์ของกิจการ 

ImaBus_item1 1. มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ 

ImaBus_item2 2. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี

ImaBus_item3 3. มีการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามี

ความแข็งแรง ในการด าเนินการ 

ImaBus_item4 4.ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกิจการและมี

ผลกระทบระหว่างพนักงานและลูกค้า 

ImaGsu 2. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 

ImaGsu_item1 1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์จากช่องทางการ

สื่อสารของกิจการ  

ImaGsu_item2 2. มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์จากผลตอบแทน

ที่ได้จากสินค้าและการบริการที่ดีของพนักงาน 

ImaGsu_item3 3. ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของ

กิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

ImaGsu_item4 4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้าน

สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย  

ImaBra 3. ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 

ImaBra_item1 1. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

เกิดข้ึนในใจของลูกค้า 

ImaBra_item2 2. ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากขึ้น  

ImaBra_item3 3. มี การใช้ ความเจริญ ก้ าวหน้ าของเทคโน โลยี การสื่ อสารและ

สื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ

และการสนับสนุนกิจการ 

ImaBra_item4 4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การตัดสินใจซื้อ 

Beh พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน 

Beh_item1 1. พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการเพ่ิมพูนคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานให้องค์การมีความก้าวหน้า 

Beh_item2 2. พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพที่

ดีขึ้น 

Beh_item3 3. พนักงานมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ ไม่จ ากัด

ปริมาณงาน มีความจริงใจไม่หาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า 

Beh_item4 4. พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความร่วมมือ

มากกว่าและจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 

ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม 

Beh_item5 5. พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะผลักดันการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Beh_item6 6. พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์การและ

สนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากที่สุด 

Beh_item7 7. พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด เพราะมี

ความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ 

Beh_item8 8. พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การและแสดงออกว่า

ตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ในองค์การ

ด้วย 
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2. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 

 X̅             แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 SKEW  แทน  ค่าความเบ้ (Skewness)  

 KUR  แทน  ค่าความโด่ง (Kurtosis)  

             แทน  ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) 

 CI             แทน  ช่วงความเชื่อถือได้ที่ 95% (Confidence Interval) 

 SEM   แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด 

    (Standard Error Of Measurement) 

 r             แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

   (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)  

   แทน  น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

 SB   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

 t   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P-Values) 

 **   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) 

 *   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) 

 R2   แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง 

   (Squared Multiple Correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  

 c   แทน  ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง 

    (Construct Reliability) 

 v   แทน  ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปร 

   ที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ (Average Variance Extracted)  

 2  แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - Square) 

 df   แทน  องศาอิสระ (Degree Of Freedom) 

 p-value  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P-Values)  

 GFI    แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit Index) 

 AGFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว 

    (Adjusted Goodness Of Fit Index)  
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 CFI             แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 

    (Exarative Fit Index) 

 SRMR  แทน  ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ 

    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized RMR)  

 RMSEA     แทน  ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

    (Root Mean Square Error of Approximation)  

3. สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจ าลองลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

ได้แก่ 

                          หมายถึง ตัวแปรแฝง 

                          หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ 

                e            หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้  

                          หมายถึง สัมประสิทธิ์ถดถอยจากตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล 

                                   หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ 

ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสถิติของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือ

ศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของแต่ละปัจจัย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 10. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน        ร้อยละ 

ชาย 338 55.33 

หญิง 268 44.67 

รวม 600 100.00 
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จากตารางที่ 10. พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 338 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.33 และเป็นเพศหญิง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 

ตารางท่ี 11. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 30 ปี 132 22.00 

30 - 40 ปี 189 32.00 

41 - 50 ปี 160 26.67 

51 ปีขั้นไป 119 19.33 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 11. พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี  จ านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  รองลงมามีอายุ  41 - 50 ปีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  มี

อายุ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ มีอายุ 51 ปีขั้นไป จ านวน 119 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.33 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามสถานะครอบครัว 

สถานะครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

โสด 212 35.33 

  สมรส  263 43.84 

หย่า 125 20.83 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 12.  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่มีสถานะครอบครัวสมรส

จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 43.84 รองลงมาคือโสดจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 และ

หย่า จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 13. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 213 35.50 

ปริญญาตรี 318 53.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 69 11.50 

รวม 600 100.0 

จากตารางที่ 13. พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35.50 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 14. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

15,001 – 25,000 บาท  322 53.66 

25,001 – 35,000 บาท 193 32.17 

มากกว่า 35,000 บาท 85 14.17 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 14. พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 

25,000 บาท จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาทจ านวน 

193 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 และมากกว่า 35,000 บาทจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 15. ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามต าแหน่งในปัจจุบัน           

ต าแหน่งในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 24 4.00 

ผู้จัดการ 38 6.33 

หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 115 19.17 

พนักงาน 423 70.50 

รวม 600 100.0 

จากตารางที ่15. พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ านวน 423 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนกจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17  

ผู้จัดการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 6.33 และผู้บริหาร  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ตามล าดับ 

ตารางท่ี 16. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านความ
ผูกพันด้านความรู้สึก 

ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ

ความส าเร็จขององค์การ 

3.96 .685 มาก 1 

2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย

ขององค์การอย่างเคร่งครัด 
3.88 .715 มาก 3 

3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการ

สรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างาน

ให้ดียิ่งขึ้น 

3.89 .725 มาก 2 

4. ท่ านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ ในการ 3.86 .702 มาก 4 
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ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

ปรับปรุงการท างานให้ดี ขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง

ตลอดเวลา 

5. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะ

เลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่

บ้าน 

3.85 .746 มาก 5 

6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายใน

องค์การมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงาน

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.82 .634 มาก 6 

7. ท่านรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่ได้รับ

มอบหมายให้ท างานที่ส าคัญขององค์การ 
3.81 .700 มาก 7 

ภาพรวม 3.86 .701 มาก  

  

 จากตารางที่ 16. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพันด้าน

ความรู้สึกในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย การ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จของ

องค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและ

วางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 ความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตาม

นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 มีความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยค่าเฉลี่ย  3.86 มีความเต็มใจที่จะท างานต่อ

ให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้านด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 สามารถน า

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์การมาใช้ในการ

พัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าเฉลี่ย  3.82 ตนรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อ

องค์การที่ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81  
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ตารางท่ี 17. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านความผูกพัน
แบบต่อเนื่อง 

ด้านความผูกพันแบบต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากขึ้น 

ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 

4.01 .735 มาก 1 

2. สิ่ งที่ ได้รับจากองค์การท าให้ท่านมีความ

ภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้ อ่ืนท างานใน

องค์การแห่งนี้   

3.88 .825 มาก 3 

3 . เมื่ อท่ านท างาน ในองค์ ก ารแห่ งนี้ เป็ น

เวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุ

โดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะ

ได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

3.93 .764 มาก 2 

4. องค์การมีความส าคัญกับท่านที่สามารถ

ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานได้เองโดย

เสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับองค์การได้ 

3.84 .679 มาก 6 

5 . ท่ านคิ ด ว่ า ใน การท างานควรค านึ งถึ ง

ผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึง

ประโยชน์ส่วนตน 

3.87 .685 มาก 4 

6. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่

จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและมีความ

ตั้งใจที่จะท างานกับองค์การนี้ตลอดไป 

3.85 .701 มาก 5 

ภาพรวม 3.90 .732 มาก  

  

จากตารางที ่17. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพัแบบต่อเนื่อง

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ

ดังนี้ เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากข้ึน ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.01 
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 ข้อค าถามเมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและ

ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะได้รับ

ต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 สิ่งที่ได้รับจากองค์การท าให้ท่านมีความภาคภูมิใจ

และยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนท างานในองค์การแห่งนี้ ค่าเฉลี่ย 3.88 ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึง

ผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน มีค่าเฉลี่ย  3.87 รู้สึกเต็มใจที่จะใช้

ความพยายามอย่างมากท่ีจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับองค์การ

นี้ตลอดไป ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 องค์การมีความส าคัญกับท่านที่สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการ

ท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับองค์การได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 18. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล ล าดับ 

1. ท่านมีความซ่ือสัตย์และจงรักภักดีต่อ

องค์การ โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์การ

เป็นที่ตั้ง 

3.90 .825 มาก 2 

2. องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อร้องเรียนที่

เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

3.93 .798 มาก 1 

3. ท่านมีความจงรักภักดีต่อองค์การและ

ต้องการปฏิบัติงาน 

3.88 
 

.756 มาก 3 

4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วย

ส่ ง เสริมภาพลั กษณ์ ขององค์ ก ารอ ย่าง

สม่ าเสมอ 

3.85 .726 มาก 4 

5. ท่านตระหนักว่าต้องท างานในหน้าที่

รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพราะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

3.83 .713 มาก 5 

ภาพรวม 3.88 .764 มาก  
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จากตารางที ่18. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพันด้าน

บรรทัดฐานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้ องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อ

ร้องเรียนที่เกิดข้ึนให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 3.93 มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ โดย

ค านึงถึงประโยชน์ขององค์การเป็นที่ตั้งด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ท่านมีความจงรักภักดีต่อองค์การและ

ต้องการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ขององค์การอย่างสม่ าเสมอด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 ท่านตระหนักว่าต้องท างานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดี

ที่สุด เพราะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 

ตารางท่ี 19. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านผลตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

และเพียงพอ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล ล าดับ 

1 . ค่ าตอบแทนและสวัสดิ ก ารที่ ได้ รั บ

เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบมี

ความเหมาะสม 

3.91 .715 มาก 2 

2. องค์การมีค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมกับการ

ท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่พนักงานทุก

ระดับความเหมาะสม 

3.86 .710 มาก 3 

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับเงิน

ออมเพ่ืออนาคต 

3.94 .766 มาก 1 

ภาพรวม 3.90 0.730 มาก  

 จากตารางที่ 19. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมและเพียงพอในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.94 ในส่วนของด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบมี
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ความเหมาะสมด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านองค์การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรือ

งานพิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 20. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านการได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

ล าดับ 

1. ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้าทายและช่วย

ให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น 

3.90 .732 มาก 4 

2. องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผล

ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

3.96 .693 มาก 3 

3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

4.14 .784 มาก 2 

4. ท่านได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตใน

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่ง

ที่สูงกว่าได ้

4.17 .840 มาก 1 

ภาพรวม 4.01 0.762 มาก  

จากตารางที่ 20. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการได้

พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งปัจจัยในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ข้อของการได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 

4.17 การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยค่าเฉลี่ย  4.14

องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.96

งานที่ท ามีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้นด้วยค่าเฉลี่ย  3.90 

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 21. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านการได้รับ
การส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง 

ด้านการได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโต

และม่ันคง 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่

ในขณะนี้ 
4.03 .586 มาก 1 

2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่

หยุดนิ่งและมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จ

ในงาน 

3.98 .602 มาก 3 

3 . ค วาม พึ งพอ ใจที่ มี ต่ อ การสนั บ สนุ น ขอ ง

ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงานที่ท่านท าอยู่

ในปัจจุบัน 

3.99 .614 มาก 2 

4. ความพึงพอใจต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การใน

เรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของ

พนักงาน 

3.94 .596 มาก 4 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้

เสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ

องค์การที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของ

องค์การ 

3.92 .591 มาก 5 

6. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในความรับผิดชอบในองค์การนี้   
3.89 .605 มาก 6 

ภาพรวม 3.95     .605 มาก  

 จากตารางที่ 21. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการได้รับการส่งเสริม

ให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้  ท่านมีความรู้สึกว่ามีความม่ันคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้ ด้วย

ค่าเฉลี่ย 4.03 ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงานที่

ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 ในด้านงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
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และมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงาน ด้วยค่าเฉลี่ย  3.98 ความพึงพอใจต่อวิธีการ

ด าเนินงานขององค์การในเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.94 ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้เสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารงานขององค์การที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.92 มี

ความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถในความรับผิดชอบในองค์การด้วยค่าเฉลี่ย  

3.89 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 22. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. ท่านมีความสุขกับงานที่ ได้รับมอบหมาย

เพราะมีความท้าทาย 
3.87 .518 มาก 5 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานที่

ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

3.85 .655 มาก 6 

3. ท่ านรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างานใน

ต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
3.81 .608 มาก 7 

4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น 3.97 .632 มาก 3 

5. ท่ านรู้สึ กว่าชี วิตขณะนี้ เป็น ไปตามความ

ต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และสมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างตามที่ท่านต้องการในชีวิตท าให้ท่านมี

ความสุข 

3.94 .701 มาก 4 

6. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในตนเอง

และตนเองมีคุณค่าในชีวิตปัจจุบัน 
3.79 .664 มาก 8 

7. ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่ท างานของ

ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.05 .693 มาก 1 

8. ท่านคิดว่าได้ท างานที่ตนรักซึ่งตรงกับความรู้ 3.77 .684 มาก 9 
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

ความสามารถของตนเองท าให้ท่านมีความสุข 

9. ท่านคิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับ

เพ่ือนร่วมงาน ท าให้ท่านมีความสุข 
3.76 .629 มาก 10 

10.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการได้รับการ

ยอมรับและให้ความสนใจจากเพ่ือนร่วมงาน 
4.01 .702 มาก 2 

ภาพรวม 3.88 .649 มาก  

 จากตารางที่ 22. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการได้รับการยอมรับและให้ความ

สนใจจากเพ่ือนร่วมงานด้วยค่าเฉลี่ย 4.01 ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.97 รู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และสมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ตามที่ท่านต้องการในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ท่านมีความสุขกับงานที่ได้รับ

มอบหมายเพราะมีความท้าทาย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานที่

ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ด้วยค่าเฉลี่ย  3.85 รู้สึกมี

ความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย  3.81 รู้สึกว่าท่านมี

ความภาคภูมิใจในตนเองและตนเองมีคุณค่าในชีวิตปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.79 ท่านคิดว่าได้ท างานที่

ตนรักซึ่งตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองท าให้ท่านมีความสุข ด้วยค่าเฉลี่ย 3.77 คิดว่าการได้

พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับเพ่ือนร่วมงาน ท าให้ท่านมีความสุข ด้วยค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 23. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านลักษณะ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถและความถนัดของท่าน 
4.02 .689 มาก 1 

2. ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 
3.91 .760 มาก 3 

3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 
3.99 .657 มาก 2 

4 . ท่ า น ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย งา น ที่ ต ร งกั บ

ความสามารถที่ มีการประเมิน เพ่ือการขึ้น

ค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม 

3.88 .716 มาก 4 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย กฎ ระเบียบ

และวิธีปฏิบัติงานขององค์การ 
3.85 .658 มาก 5 

6 . ความ พึ งพอใจที่ มี ต่ อองค์ การในการให้

ทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการท างานเช่น วัสดุ

อุปกรณ์และงบประมาณ 

3.83 .631 มาก 6 

ภาพรวม 3.91 .685 มาก  

 จากตารางที่ 23. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมายในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้ ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความ

ถนัดของท่านด้วยค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หรือรับผิดชอบ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หรือรับผิดชอบ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถที่มีการประเมิน

เพ่ือการขึ้นค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย กฎ 
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ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์การในการให้

ทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการท างานเช่น วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ 3.83 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 24. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านความ
ยุติธรรมด้านการกระจาย 

ด้านความยุติธรรมด้านการกระจาย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. มีการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การที่เป็น

ธรรม 
4.03 .586 มาก 1 

2. มีการจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม 3.98 .602 มาก 3 

3. มีการจัดสรร รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่เป็น

ธรรม 
3.99 .614 มาก 2 

4. มีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและ

ผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม 
3.94 .596 มาก 4 

5. มีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวน

ที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะได้รับ 
3.92 .591 มาก 5 

6. มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ 

และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   
3.89 .605 มาก 6 

ภาพรวม 3.96    .599 มาก  

 จากตารางที่ 24. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความยุติธรรมด้านการ

กระจายในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้  ด้านการมีการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การที่เป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03 มี

การจัดสรร รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 มีการจัดสรรงานขององค์การที่เป็น

ธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 มีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะได้รับ ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.92 มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 25. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยความยุติธรรม
ด้านการจัดสรรงาน 

ด้านความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. การตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงาน

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของ

พนักงาน 

3.97 .765 มาก 2 

2. มี การจัดแบ่ งการท างานที่ ถู กต้ อ งและ
เหมาะสมให้กับพนักงาน  

3.96 .761 มาก 3 

3. การจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงาน

เคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายขององค์การ 
3.92 .784 มาก 4 

4. การจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงาน 
4.07 .688 มาก 1 

5. มีการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการ

ท างานของพนักงานทุกคน 

3.87 .676 มาก 5 

6. มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความรู้และความสามารถของพนักงาน 
3.84 .703 มาก 6 

ภาพรวม 3.93 .730 มาก  

 จากตารางที่ 25. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความยุติธรรมด้านการ

จัดสรรงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้  ด้านการจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด  ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงานตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 การจัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและ

เหมาะสมให้กับพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 การจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ 

ระเบียบและนโยบายขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 มีการจัดสรรงานที่

เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 26. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามด้านปัจจัยด้านความ
ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ 

ด้านความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่

เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและองค์การ 
3.94 .685 มาก 1 

2. ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการ

มีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี 
3.86 .715 มาก 3 

3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้

ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้เกียรติกันของ

ผู้บริหาร 

3.87 .725 มาก 2 

4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
3.84 .702 มาก 4 

5. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของ

พนักงาน 

3.83 .746 มาก 5 

6. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความ

ไว้วางใจและความซื่อสัตย์ ในการท างานร่วมกัน 
3.80 .634 มาก 6 

ภาพรวม 3.86 .701 มาก  

 จากตารางที่ 26. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้ ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและ

องค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้

เกียรติกันของผู้บริหาร ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและ

การเป็นพนักงานที่ดี  ด้วยค่าเฉลี่ย  3.86 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ
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ความส าเร็จขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.84 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็น

ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ ในการท างานร่วมกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 27. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของกิจการ 

ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 
ล าดับ 

1 . มี ก ระบ วนการที่ มี ก าร เป ลี่ ย นแป ลงอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ

กิจการ 

3.92 
 

.715 มาก 3 

2. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นใน

จิตใจของลูกค้าในด้านการบริหารจัดการที่ดี 

4.09 .698 มาก 1 

3. มีการสร้างภาพลักษณ์ อันเป็นรากฐานแห่ง

ความมั่นคงของกิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการ

ด าเนินการ 

3.98 .733 มาก 2 

4.ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นความรู้สึกของลูกค้าที่

มีต่อกิจการและมีผลกระทบระหว่างพนักงานและ

ลูกค้า 

3.87 .684 มาก 4 

ภาพรวม 3.97 .708 มาก  

จากตารางที่ 27. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของกิจการ

ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้  มีการสร้างภาพลักษณ์

ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วยค่าเฉลี่ย  4.09 มีการสร้าง

ภาพลักษณ์อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการด าเนินการ ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.98 มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ

กิจการ ค่าเฉลี่ย 3.92 ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกิจการและมีผลกระทบ

ระหว่างพนักงานและลูกค้า ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 28. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามจ าแนกตามด้าน
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 

ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล ล าดับ 

1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารของกิจการ 

3.95 .722 มาก 1 

2. มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้าง

ภาพลักษณ์จากผลตอบแทนที่ได้จากสินค้า

และการบริการที่ดีของพนักงาน 

3.93 .735 มาก 2 

3. ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวก

ต่อสินค้าและพนักงานของกิจการ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ด ี

3.89 .740 มาก 3 

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้น

ในจิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ 

และบริการที่กิจการจ าหน่าย  

3.82 .699 มาก 4 

ภาพรวม 3.90 .724 มาก  

 จากตารางที่ 28. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ด้วยค่าเฉลี่ย  3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ มีการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารของกิจการ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.95 มีการใช้

กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์จากผลตอบแทนที่ได้จากสินค้าและการบริการที่ดีของ

พนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของ

กิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นใน

จิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 29. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ตรายี่ห้อ 

ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล ล าดับ 

1. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดย

เน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้เกิดข้ึนในใจ

ของลูกค้า 

3.96 .763 มาก 1 

2 . ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ข อ งกิ จ ก า ร ใน ด้ า น

ความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และ

ลูกค้ามากข้ึน  

3.85 .768 มาก 3 

3. มีการใช้ความเจริญ ก้ าวหน้ าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน 

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความ

เชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ 

3.92 .790 มาก 2 

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใด

ตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

ซ้ือ 

3.80 .635 มาก 4 

ภาพรวม 3.89 .739 มาก  

 จากตารางที่  29. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้

เกิดขึ้นในใจของลูกค้าด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ

สื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.92 ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ได้รับความ
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สนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85  มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใด

ตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ 

ตารางที่ 30. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของข้อมูลตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงาน 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล ล าดับ 

1. พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการ

เพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงานให้องค์การมี

ความก้าวหน้า 

4.09 .713 มาก 1 

2. พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์

ให้องค์การอยู่ในสภาพที่ดีข้ึน 

4.04 .684 มาก 2 

3. พนักงานมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท า

การริเริ่มใดๆ ไม่จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจ

ไม่หาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า 

3.85 .622 มาก 5 

4. พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูง

กว่าและให้ความร่วมมือมากกว่าและจะช่วย

สนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 

ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม 

3.89 .786 มาก 4 

5. พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะผลักดัน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็ม

ก าลังเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.93 .761 มาก 3 

6. พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมี

ส่วนร่วมกับองค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้

บรรลุผลมากท่ีสุด 

3.83 .754 มาก 6 

7. พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้

ยาวนานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะ

ปฏิบัติงานในองค์การ 

3.82 .753 มาก 7 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล ล าดับ 

8. พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายของ

องค์การและแสดงออกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับ

องค์การที่ กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ใน

องค์การด้วย 

3.79 .724 มาก 8 

ภาพรวม 3.90 .725 มาก  

 จากตารางที่ 30. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการเพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ให้องค์การมีความก้าวหน้า ด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้

องค์การอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะผลักดันการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยค่าเฉลี่ย  

3.93 พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความร่วมมือมากกว่าและจะช่วย

สนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม ค่าเฉลี่ย 3.89 

พนักงานมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ ไม่จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจไม่หา

โอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า ด้วยค่าเฉลี่ย  3.85 พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ 

ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83  

พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานใน

องค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การและแสดงออกว่าตน

เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.79 ตามล าดับ 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้น าวิธี SSM (Soft System 

Methodology) ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ปรับปรุงการท างานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระบบ จากพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ ด้วยการระบุสถานการณ์ปัญหาและแนวทางทางในการปรับปรุงให้ดี
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ขึ้นและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ให้

ความยุติธรรมในองค์การกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจ

ในชีวิตการท างานของพนักงานซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูล จัดระบบและหาวิธีการที่เป็นกระบวนการ

ท างานหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งจากการสรุปผลปัจจัยที่มี

ผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในการสร้าง

แบบจ าลองโมเดลของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียดและจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้แต่ละ

กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

 จากการสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ของ

โมเดลการวัด (Measurement Model) ของแต่ละตัวแปรแฝง (Latent Variable) เพ่ือตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามทฤษฎีการวัดที่

ผู้วิจัยก าหนดขึ้นจากการส ารวจวรรณกรรม อันเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัว

แปรต้นและตัวแปรตามและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งในการศึกษาแบบจ าลองนี้ตัวแปรแฝง

จะมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถวัดได้โดยตรงประกอบด้วย  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 

 1.  ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) มีตัวแปรย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้าน

ความรู้สึก (Com1) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Com2) และ ความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Com3)  

ในการวิเคราะห์โมเดลการวัดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 

(Linear Structural Relationship)   ซึ่งการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยเฉพาะในส่วนของ

โมเดลการวัดมีข้อตกลงที่ยอมให้ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งตรงกับสภาพความเป็นจริง 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าโมเดลการวัดตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การได้สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์หลังทั้งนี้ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) ซึ่งหาได้จากสมการ 2/ df ที่ถือ

ว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดต้องมีค่าไม่เกิน 2  ค่า p-value ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 

0.05 โดย RMSEA ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าความสอดคล้องจากดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เกณฑ์ที่ก าหนดคือต้องส าคัญกว่า 0.9 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่

ปรับแก้ (AGFI) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.9 
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 โดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.550 ค่า df เท่ากับ 2  ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) 

ต้องมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/df มีค่าเท่ากับ 0.775 ส่งผลให้ค่า 

p-value  มีค่าเท่ากับ 0.507 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.047 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าส าคัญกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย

ค่า VE มีค่าเท่ากับ 0.598 เมื่อพิจารณาความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปร (Construct Reliability-

CR) พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6 

และการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลค่า KMO ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้เทคนิค 

Factor Analysis โดยในที่นี้มีค่าเท่ากับ .964 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูล

ที่ ใช้ ในครั้ งนี้ มีความเหมาะสมที่ จะใช้ เทคนิค Factor Analysis และ ค่า Bartlett’s test of 

Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสถิติทดสอบพบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 5515.946 และค่า 

Sig. เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า .05 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงสมควรใช้

เทคนิค Factor Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผลของการวิเคราะห์ตัวแบบพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 โดยที่ความเที่ยงเชิงโครงสร้างของด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) ซึ่งผ่านเกณฑ์ มี

รายละเอียดตามตารางที่ 31. 

ตารางท่ี 31. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การ  

ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์ 

Loading SE t-value R2 หรือความเที่ยง 

Com1 0.690 0.028 17.998 0.572 

Com2 0.655 0.027 14.474 0.525 

Com3 0.708 0.026 19.369 0.612 

 2 = 1.550, df = 2,  2/ df = 0.775, p-value = 0.513, GFI = 0.998, AGFI = 0.991 

NFI = 0.999, NNFI = 1.001, CFI = 1.000, RMSEA = 0.047, RMR = 0.041, SRMR = 0.063 

 จากตารางที่  31. โมเดลการวัดตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การพบว่า น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดยความ

ผูกพันทางบรรทัดฐาน (Com3)  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดเท่ากับ 0.708 มีค่า R2 
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0.612 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านความรู้สึก (Com1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญที่สุดเท่ากับ 

0.690 มีค่า R2 เท่ากับ 0.572 และความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Com2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญ

น้อยที่สุดเท่ากับ 0.655 มีค่า R2 เท่ากับ 0.525 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านด้านความผูกพันต่อองค์การ 

ดังแสดงในภาพที่ 17. 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การ 

 2.  ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) มีตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในชีวิต

การท างาน (Sat1) และ 2) ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (Sat2) ในการวิเคราะห์โมเดลการวัดของ

ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย

โปรแกรม LISREL (Linear Structural Relationship) โดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.044 ค่า df เท่ากับ 1 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) ต้องมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้

จากสมการ 2/ df มีค่าเท่ากับ 1.044 ส่งผลให้ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.382 ค่า RMSEA มีค่า

เท่ากับ 0.044 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดคือมีค่าส าคัญกว่า 0.5  พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่า VE  มีค่าเท่ากับ 0.609 เมื่อ

พิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปร (Construct Reliability: CR) พบว่า ผ่านเกณฑ์

ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6 การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) ดังตารางที่ 

32.  

 

Chi-square=2.327, df= 2, p-value = 0.513, RMSEA= 0.047 

Com 

Com1 

Com2 

 

0.655 

 

0.708 

 

1.000 

0.436 

 
0.346 

 

Com3 

 

0.690 

 

0.378 
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ตารางท่ี 32. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 
(Sat)  

ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์ 

Loading SE t-value R2 หรือความเที่ยง 

Sat1 0.788 0.029 20.016 0.621 

Sat2 0.795 0.027 19.986 0.632 

 2 = 1.044, df = 1,  2/ df = 1.044, p-value = 0.382, GFI = 0.997, AGFI = 0.987 

NFI = 0.998, NNFI = 1.000, CFI = 1.000, RMSEA = 0.044, RMR = 0.041, SRMR = 

0.0090 

 จากตารางที่ 32. โมเดลการวัดตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน พบว่า น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดย ความพึง

พอใจในชีวิตครอบครัว (Sat2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญที่สุดเท่ากับ 0.795 มีค่า R2 เท่ากับ 

0.632 และ ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat1) มีค่าเท่ากับ 0.788 มีค่า R2 เท่ากับ 0.621 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างาน (Sat) ดังแสดงในภาพที่ 18. ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 18. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิต
การท างาน (Sat) 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความยุติธรรมด้าน

การกระจาย (Jus1) 2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Jus2) และ 3) ความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์ (Jus3) การวิเคราะห์โมเดลการวัดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย

โปรแกรม LISREL (Linear Structural Relationship) โดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.997 ค่า df เท่ากับ 2 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) ต้องมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้

Chi-square=4.179, df= 1, p-value = 0.382, RMSEA=0.044 

Sat 

 

1.000 

Sat1 

Sat2 

0.788 

0.795 

0.379 

 0.368 
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จากสมการ 2/ df มีค่าเท่ากับ 0.9985 ส่งผลให้ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.888 ค่า RMSEA มีค่า

เท่ากับ 0.041 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดคือ มีค่าส าคัญกว่า 0.5 และ เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปร (Construct 

Reliability-CR) พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่า

อย่างน้อย 0.6 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความยุติธรรมใน

องค์การ ดังตารางที่ 33. 

ตารางท่ี 33. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)   

ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์ 

Loading SE t-value R2 หรือความเที่ยง 

Jus1 0.722 0.030 20.064 0.635 

Jus2 0.710 0.030 19.650 0.614 

Jus3 0.698 0.029 18.357 0.584 

 2 = 1.997, df= 2,  2/ df = 0.9985, p-value = 0.888, GFI = 1.000, AGFI = 1.000 

NFI = 1.000, NNFI = 1.005, CFI = 1.000, RMSEA = 0.041, RMR = 0.043, SRMR = 0.0006 

 จากตารางที่ 33. โมเดลการวัดตัวแปรความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  พบว่า น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดยความ

ยุติธรรมด้านการกระจาย (Jus1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดเท่ากับ 0.722 มีค่า R2 ค่า

เท่ากับ 0.635 รองลงมาคือ ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Jus2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญ

ที่สุดเท่ากับ 0.710 มีค่า R2 ค่าเท่ากับ 0.614 และ ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ (Jus3) มีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบส าคัญน้อยที่สุดเท่ากับ 0.698 มีค่า R2 ค่าเท่ากับ 0.584 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความยุติธรรมในองค์การ 

ดังแสดงในภาพที่ 19. 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 19. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านด้านความยุติธรรมใน
องค์การ (Jus)   

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของ

กิจการ (Ima1) 2) ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Ima2) และ 3) ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 

(Ima3) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL (Linear Structural 

Relationship) โดยมีค่า 2 เท่ากับ 2.728 ค่า df เท่ากับ 2 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-

square) ต้องมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/df มีค่าเท่ากับ 1.364 

ส่งผลให้ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.604 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.047 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือมีค่าส าคัญกว่า 0.5 และ ทุกค่า

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่า VE มีค่าเท่ากับ 0.610 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปร 

(Construct Reliability: CR) พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปร

ต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้าน

ภาพลักษณ์องค์การ (Ima) ดังตารางที่ 34. 

 

 

 

 

Chi-square=0.0197, df= 2, p-value = 0.888, RMSEA=0.041 

Jus 

 

Jus2 

 

0.722 

 
1.000   0.325 

 
Jus3 

 

0.698 

 0.345 

 

Jus1 

0.710 

 

  0.325 
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ตารางท่ี 34. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima)   

ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ์ 

Loading SE t-value R2 หรือความเที่ยง 

Ima1 0.687 0.029 20.030 0.619 

Ima2 0.627 0.028 19.519 0.604 

Ima3 0.613 0.027 17.365 0.597 

 2 = 2.728, df = 2,  2/ df = 1.364, p-value = 0.604, GFI = 0.998, AGFI = 0.992 

NFI = 0.999, NNFI = 1.002, CFI = 1.000, RMSEA = 0.0407, RMR = 0.038, SRMR = 

0.0071 

 จากตารางที่ 34. โมเดลการวัดตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima)  พบว่า น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดย ด้าน

ภาพลักษณ์ของกิจการ (Ima1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดเท่ากับ 0.687 มีค่า R2 

เท่ากับ 0.619 รองลงมาด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Ima2) มีค่าเท่ากับ 0.627 มีค่า R2 

เท่ากับ 0.604 และ ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Ima3) มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.613 มีค่า R2 เท่ากับ 

0.597 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์การ (Imm) 

ดังแสดงในภาพที่ 20. 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 20. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์การ 
(Ima)   

Chi-square=2.728, df= 2, p-value = 0.604, RMSEA=0.047 

Ima 1.000 Ima2 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือแสดงความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่าองค์ประกอบทั้งหมด ที่รวมกันเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ปรากฏผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพที่ 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=37.04, df=29, P-Value= 0.14533, RMSEA=0.022 

ภาพที่ 21. โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานเพ่ือแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่าองค์ประกอบทั้งหมด ที่รวมกันเป็นองค์ประกอบที่

สัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังแสดงด้วยตารางที่ 37. และ ตารางที่ 35. 

ตารางท่ี 35. การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบอันดับที่สองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                                                        

รายการ เกณฑ์ ค่าที่ค านวณได ้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 37.04 - 

df - 29 - 

p-value P>0.05 0.14533 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 1.88 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.022 ผ่านเกณฑ์ 

RMR ค่าน้อยกว่า 0.50 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR ค่าน้อยกว่า 0.05 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

 จากตารางที่ 35. พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับ องของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค -สแควร์ (χ2) มีค่า 37.04 มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.14533 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) = 1.88 ค่าดัชนีวัด

ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่า

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ

คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.022 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางท่ี 36. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่ อ ส ร้ า ง ร า ย ให ญ่ ใ น เข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

องค์ประกอบของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ 

 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Loading SE t-value 
R2 หรือความ

เที่ยง 

ด้านความผูกพันต่อองค์การ 

(Com) 

0.93 0.027 15.438 0.601 

ด้านความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างาน (Sat) 

0.95 0.028 18.6916 0.637 

ด้านความยุติธรรมในองค์การ 

(Jus)   

0.92 0.027 17.128 0.584 

ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) 0.91 0.028 20.229 0.593 

 สรุปตัวปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อ

องค์การ (Com) 2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) 3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus) 

และ 4) ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.91 

 ในการประยุกต์ใช้ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการ

เพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ร้านค้าปลีกมีความก้าวหน้า ด้วยความเต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการ

สร้างสรรค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ หรือจ ากัดปริมาณ

งาน มีความจริงใจ ไม่เปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงและให้



  157 

ความร่วมมือในการช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของร้านค้าปลีกบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งมีความเต็มใจใน

การผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้มาก

ที่สุดนอกจากนั้นยังต้องการอยู่กับร้านค้าปลีกให้นานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน

ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ด้วย

ซึ่งจากผลการศึกษา ผู้บริหารควรมีแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการท างานให้กับพนักงานเกิดความพึงพอใจต่อโครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารงาน

พอใจกับบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่

ร่วมกันมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่มีชีวิตในครอบครัวที่มีความอบอุ่น 

จากการที่ผู้ร่วมงานมีความจริงใจเป็นมิตรและรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และ

สมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีความภาคภูมิใจในตนเองว่ามีคุณค่าว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับ

ความรู้ความสามารถได้พูดคุยสื่อสารอย่างเข้าใจกับเพ่ือนร่วมงาน มีความสุขกับการได้รับการยอมรับ

และได้รับความสนใจจากเพ่ือนร่วมงาน 2) ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอที่เหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่

พนักงานทุกระดับความเหมาะสมเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต 3) การได้พัฒนาความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์มากขึ้นพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่

ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 4) การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงกับงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติที่มีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงานมีความ

พึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานที่ท ามีความพึงพอใจต่อการที่มีโอกาสในการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานที่ท าให้เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การจากการได้ท างาน

อย่างเต็มความรู้ ความสามารถของตนเอง และ 5) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายท าให้พนักงานมี

ความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด มีความสุขในการปฏิบัติ

ภารกิจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบและงานที่ ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ

ความสามารถที่มีการประเมินเพ่ือการขึ้นค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมพอใจกับนโยบายหรือมาตรการ

สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานรวมทั้งจากมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหารงาน 
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 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานให้

พนักงานมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของร้านค้าปลีกเป็นที่ตั้ง  สามารถแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนทุกประเด็น พนักงานได้รับการ

ยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผลการปฏิบัติงานดีในการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มี

ความเหมาะสมพนักงานมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การอย่าง

สม่ าเสมอและรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงในทางที่ดี 2) ความผูกพันด้านความรู้สึก จากการ

ที่พนักงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ

ความส าเร็จด้วยความเต็มใจและยินดีตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและวางแผนที่จะพัฒนาการท างาน

ให้ดียิ่งขึ้นมีความคิดริเริ่มวิธีการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

พนักงานเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

พนักงานน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในมาใช้ใน

การพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ และ 3) ความ

ผูกพันแบบต่อเนื่องเมื่อร้านค้าปลีกมีการพัฒนามากขึ้น พนักงานมีความภาคภูมิใจตามไปด้วยมีความ

ภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานที่นี่เมื่อท างานเป็นเวลานาน จะยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและ

ตั้งใจปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่อ่ืน แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและ

เงินเดือนที่ดีกว่าพนักงานสามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการ

ท างานใหม่ให้กับร้านค้าปลีกได้และพนักงานคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ของร้านค้า

ปลีกเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้

ร้านค้าปลีกประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับร้านค้าปลีกตลอดไป 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความยุติธรรมด้านการกระจาย

จากการแบ่งปันผลตอบแทนและมีการจัดสรรงานที่เป็นธรรม มีการจัดสรรรางวัล สวัสดิการอย่าง

เสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและผลประโยชน์ที่ ได้รับอย่างเท่าเทียม  มีโครงสร้างของอัตรา

ผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะได้รับและมีอิสระในการท างานในการคิด การ

ตัดสินใจหรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานจากการตัดสินใจ

ของผู้บริหารในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ที่จัดแบ่งการ

ท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงานที่เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบ

และนโยบายที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงาน มีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 
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รวมทั้งมีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของพนักงานและ 3) ความ

ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ที่เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะ

ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี มีการให้ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้เกียรติกันของ

ผู้บริหาร เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เป็นปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานจากความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในการท างาน

ร่วมกัน 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ภาพลักษณ์ของกิจการจาก

กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ  มีการ

สร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านการบริหารจัดการที่ดีอันเป็นรากฐาน

แห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการด าเนินการจากกระบวนการทางความคิดและ

จิตใจ ที่จะหล่อหลอมความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบระหว่าง

พนักงานและลูกค้า 2) ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง

ความประทับใจภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการเพราะภาพลักษณ์จะเป็น

กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผลตอบแทนที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพการ

ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของกิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

และมีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่กิจการจ าหน่าย และ 3) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อจากการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้ า

ตราใดตราหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากขึ้น มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและ

การสนับสนุนกิจการและมีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจซื้อ 

 ตัวแบบพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารเพ่ือจะให้เกิ ด

พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างผลสัมฤทธิ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ต่อไป   
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากองค์ประกอบ

ต่างๆ เช่น ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีประเด็นในการสรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1.1 ความผูกพันด้านความรู้สึก ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีจาก

ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่น มีความตั้งใจในการท างาน มีความรับผิดชอบและผลักดันให้อุทิศตนเอง

เพื่อการสร้างสรรค์ให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ไม่จ ากัดปริมาณงาน มี

ความจริงใจไม่หาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ รวมทั้งจะเป็นการท าให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่ง

เป็นสิ่งที่แสดงออกด้วยความสมัครใจ โดยสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งหมดของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับให้

ปฏิบัติโดยบทบาทหน้าที่ หรือไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของงาน หรือสัญญาว่าจ้างระหว่าง

บุคคลกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงเป็นพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบัติด้วยตนเอง และแม้จะ

ไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้ระบบการลงโทษ” 

“ความผูกพันต่อร้านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ ผลักดัน

ประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าพนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมสูงและให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีซึ่งจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความพึงพอใจจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อความ

เจริญก้าวหน้าด้วยการช่วยเหลือหรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยพนักงานในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง มีคุณค่าและได้รับการยกย่องแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

หรือไม่ได้เป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล” 

“พนักงานที่มีความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะพยายามท างานที่ดีขึ้น ความ

ผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะท านายความร่วมมือของพนักงานท่ีจะเสียสละและสนับสนุน

เป้าหมายให้บรรลุผลมากที่สุดและต้องการอยู่กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ยาวนานความผูกพัน

นี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่”  
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“ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ มีความท้าทาย ความก้าวหน้าและจากประสบการณ์ใน

การท างานท่ีได้รับทราบและเรยีนรู้เมื่อเข้าไปท างานในร้านค้าปลกีวัสดกุ่อสรา้ง หรือ ความเชื่อถือ

ในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงมีความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เกิดความทุ่มเทและรู้สึก

ผูกพันอย่างลึกซึ้งซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่

แสดงออกจากพฤติกรรมจากการพูดการด ารงอยู่ การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

 สรุปได้ว่าความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ทางพฤติกรรม สามารถสังเกตได้จาก

การพูดในด้านบวก พนักงานใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพ่ือสนับสนุนธุรกิจของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความจงรักภักดี โดยปรารถนาที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

เป็นแรงจูงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความผูกพันจะเกี่ยวกับอารมณ์ของพนักงานใน

รูปแบบของการที่อยากท างานร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รู้สึกเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและเห็นคุณค่า

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและทุ่มเทด้วยการอุทิศตนให้กับร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างอย่างเต็มที่ด้วยความรู้สึกจากความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับการท างานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและคุณค่าของพนักงานและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ความท้าทายงาน ความชัดเจน

เป้าหมาย ความเสมอภาค การให้ความส าคัญซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ของพนักงาน ในรูปแบบความ

ปรารถนาที่อยากท างานร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและเห็น

คุณค่าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสามารถสร้างผลก าไร ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

4.3.1.2 ความผูกพันแบบต่อเนื่อง ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสามารถเป็นประโยชน์จากการทุ่มเทท างาน

มากขึ้น เป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ยินดีกระท าโดยมิได้

หวังสิ่งตอบแทนอย่างเต็มก าลังเพื่อให้งานประสบความส าเรจ็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และจะปฏิบัติ

ด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติโดยไม่ได้ตระหนักถึงระบบการให้รางวัลและสนับสนุนประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม” 

“อิทธิพลของความผูกพันที่ส่งผลต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างท าให้ผลการปฏิบัติงานดี 

มีประสิทธิผลมากขึ้น ถึงจะไม่สนุกกับงานก็ตาม ความผูกพันน ามาซึ่งพฤติกรรมที่ดี ท าให้เกิด

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดจะมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานด้วยโดยมี
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ แสดงออกหรือปฏิบัติด้วยความสมัครใจเป็นการสนับสนุนความส าเร็จ

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นปัจจัยส าคัญที่พนักงานจะช่วยท าให้มี

ความทุ่มเท เสียสละ ท างานด้วยความตั้งใจและมีความปรารถนาที่จะท าให้ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างบรรลุความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความทุ่มเท จงรักภักดี 

มีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ พฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกจะอยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดใน

หน้าที่การปฏิบัติงาน ไม่ได้บังคับให้พนักงานปฏิบัติ แต่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดและ

ประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

“การเกิดขึ้นของความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างคือความพึงพอใจในการท างาน 

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพการท างาน ความยุติธรรมในการจัดสรรงาน 

การบรรลุเป้าหมาย สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและการมีส่วนร่วมในงานผลประโยชน์

ต่างๆ ตามความคาดหวัง จากการลงทุนด้านก าลังกายและเวลาการมีส่วนร่วมในการบริหาร มี

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง” 

“ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานเป็นพันธะทางใจที่เกิดขึ้น การพึ่งพาได้จะก่อให้เกิด

ความผูกพันด้านจิตใจจากความคาดหวังในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองการมีส่วนร่วม

ในการบริหาร มีสิทธิในการตัดสินใจในท างานจะพัฒนาทัศนคติในการท างานที่ดีขึ้นพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ของพนักงานที่ไม่เป็นทางการมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสนับสนุนงานของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ราบรื่น และเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดในการ

ปฏิบัติงานและสร้างประโยชน์ เช่น การตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การอาสาปฏิบัติงาน

โดยไม่ต้องร้องขอ การให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆเป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญใน

การสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏบิัติงานของร้านค้าปลกีวัสดกุ่อสรา้งโดยรวมหรอืมีความส าคัญ

ต่อภาพลักษณ์และการยอมรับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้านความรู้สึกจะเช่ือมโยงโดยตรงกับปัจจัย

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในผลปฏิบัตงิานและการรักษาพนักงาน ความเจริญก้าวหน้าและ

ความอยู่รอด ความส าคัญของความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน

ที่ดีขึ้น โดยจะเสียสละและสนับสนุนเป้าหมายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้บรรลุผลตั้งใจ

ปฏิบัติงานและต้องการที่จะอยู่ให้ยาวนานท่ีสุด มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานและเป็นการ

เพิ่มพลังอ านาจให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแก้ปัญหาส าคัญจนประสบผลส าเร็จ” 

“ความผูกพันจะอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และจากต้นทุนที่พนักงานให้กับร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการท างานจากหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ

จะส่งผลให้เกิดผลดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก
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วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จะเป็นการกระท าท่ีไม่ไดเ้กิดจากการให้รางวัล

อย่างเป็นทางการ แต่เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเองของพนักงานท่ีเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

และเกินกว่าบทบาทที่รับผิดชอบ น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างได้เป็นอย่างดี” 

 สรุปได้ว่าความผูกพันแบบต่อเนื่องเป็นการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ซึ่งมาจาก

สมรรถนะในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ดีของงาน ท าให้ผล

ผลิตเพ่ิมขึ้นมีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง เกิดความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจ

ต่อพนักงานกลุ่มงานและหน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการ

ปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดย

ส่วนรวม มีการเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้าง

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดยตระหนักและยอมรับถึง

ความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดไว้การ

เคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อกฎระเบียบและ

ค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงานและการส่งมอบผลงาน และมี

ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต้องการมีส่วนร่วมในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรม

เป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับ

ผู้อื่น การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจากผู้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นภายใน

กลุ่ม เป็นต้น 

4.3.1.3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นทัศนคติที่แสดงถึงความรู้สึกในการเป็น

ส่วนหนึ่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแต่ละคนที่รับรู้ถึ ง

ผลลัพธ์ที่ตามมาท าให้มีความมุมานะและเต็มใจทุ่มเทเพื่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นแนว
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ทางการบริหารงานสมัยใหม่น าไปสู่ประสิทธิภาพลดการสูญเสียและต้นทุน พฤติกรรมในการ

ปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่  มีการสร้างสรรค์และกระท าขึ้น เองด้วยความสมัครใจ 

นอกเหนือจากหน้าที่ก าหนดโดยมิได้ตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมประสิทธิผล

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง พฤติกรรมเหล่านี้จะถือว่าเป็นบทบาทพิเศษ” 

“ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นความรู้สึกส านึกต่อนายจ้างของตนเอง

และยอมรับต่อเป้าหมายตามความปรารถนาของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างการแสดงออกของ

พนักงานจะเกี่ยวโยงกับความส าเร็จของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างมาก ความผูกพันต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีผลต่อความมีประสิทธิภาพและเป็นกลยุทธ์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของร้านความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด

และพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมของ

ร้านและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง โดยเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่าง เต็มที่เพื่อ

ความส าเร็จร่วมกัน” 

“แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานคือการท าให้เกิดความรู้สกึว่ามีสว่น

ส าคัญต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหรืองาน การให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ

บริหารและควรจัดเตรียมโอกาสความก้าวหน้าในงานอาชีพให้แก่พนักงาน ท่ีเป็นพฤติกรรมเชิง

บวกทั้งหมดของพนักงานท้ังพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบทบาท

พิเศษ และเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท าให้ระบบในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างด าเนินไปด้วยความราบรื่น ลดความขัดแย้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 

“ความผูกพันเกิดจากแนวนโยบายการบริหารงานและรูปแบบและการท างานในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างจุดมุ่งหมายซึ่งท าให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ลักษณะงาน หน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมีความส าคัญ ท้าทาย มีโอกาสเติบโตในสายงาน มีค่าตอบแทนที่

สร้างความพึงพอใจได้มีคุณภาพชีวิตในการท างานกับชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตในการท างาน

ได้อย่างมีความสุขได้รับการยกย่อง จากการเป็นส่วนหน่ึงของทีมหรือได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนางานหรือชีวิตส่วนตัว” 

“ความผูกพันท่ีเกิดจากการแลกเปลีย่นระหว่างพนักงานกับร้านค้าปลกีวัสดุก่อสร้าง ท า

ให้รู้สึกอยากอยู่ด้วยตลอดไป พนักงานมีความเช่ือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างท างานโดยรู้สึกถึงคุณค่าที่ตนเองได้รับโดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านทาง

ความรู้สึกว่าต้องการท างานและมีความสุขจากการท างาน พฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ในการ

ช่วยเหลือผู้อื่นโดยตรงในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงานที่มีภาระงานมากเกินไป การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบพฤติกรรม
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ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งไม่

เพียงเป็นการช่วยเหลือเฉพาะพนักงานใดพนักงานหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือพนักงาน

และการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การรักษาเวลา การไม่เสียเวลาใน

การปฏิบัติงานโดยเปล่าประโยชน์ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้วางไว้” 

“พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมากมีความปรารถนา

อย่างแรงที่จะอยู่กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาใน

เป้าหมาย เพราะเห็นว่าคือตนเองสามารถท าประโยชน์กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้บรรลุถึง

ผลส าเร็จจะเต็มใจใช้ความพยายามอย่างมากในการท างานอยู่ในระดับดีและตรงต่อเวลาในการ

ท างาน” 

 สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี สามารถท านาย

การให้ความร่วมมือและการลาออกได้ พนักงานยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมซึ่งจะสนับสนุนให้

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รู้สึกเหมือนว่าตนเป็นหนึ่งของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มีความพยายามในการท างานให้กับ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเชื่อมั่นและ

ยอมรับค่านิยมและเป้าหมายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง

เต็มที่เพ่ือปฏิบัติงานในฐานะเป็นตัวแทนของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างปรารถนาที่จะท างานในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างต่อไปอย่างยาวนาน ความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะช่วยสร้างพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ได้แก่ 

 1. การให้ความช่วยเหลือ เป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน

ที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การให้อุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่มีใช้ การ

สร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน 

แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลี กวัสดุ

ก่อสร้าง และการกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ใน

การให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง 
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 2. การค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นการกระท าที่แสดงออกด้วยความสมัครใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ ร่วมงานใน

การป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการในเวลาที่

เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง 

 3. ความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความ

ยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วย

ความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ 

 4. ความส านึกในหน้าที่ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

นโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบัติงาน การ

รักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการกระท าใดๆ ก็

ตามท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 5. การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและ

รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ

การกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

4.3.2. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 4.3.2.1 ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี

ความมุ่งมั่นที่จะท างานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานจะท า

ให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ตามความรู้สึกที่เกิดจากความสุขที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานและได้รบัผลตอบแทน ท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการท างาน 

เป็นที่ยอมรับและมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน” 
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“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อม

ในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างานและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน สิ่งเหล่านี้จะ

สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน การให้ความ

ช่วยเหลือ เป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่ยังไม่เสร็จ

โดยทันที การให้อุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานท่ีไม่มีใช้ การสร้างสรรค์ความ

สงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือ

ลดความรุนแรงของความขัดแย้งท่ีไม่สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และ

การกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท าในการให้

ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง” 

“ประสิทธิภาพของการท างานและความส าเร็จที่เป็นไปตามเป้าหมายของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง จะมาจากความพอใจในการท างานทั้งภายในตัวพนักงานและภายนอกท้ังโครงสร้าง

ระบบการบริหารงาน ความเจริญก้าวหน้าระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการท างาน ความสนใจใน

งาน ความมั่นคงในงาน รายรับผลประโยชน์ อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพื่อน

ร่วมงาน ความรับผิดชอบงาน การนิเทศงาน ผู้บังคับบัญชา ความศรัทธา ความเข้าใจกันระหว่าง

ผู้บริหารกับพนักงาน มีความส านึกในหน้าท่ี เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ นโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการ

มาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมี

คุณค่า และการกระท าใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

“สิ่งจูงใจที่น าไปใช้เป็นเครื่องกระตุ้นพนักงานให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

อาจเป็นเงินหรือสิ่งของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทางอุดมคติที่ตอบสนองความ

ต้องการในด้านความภาคภูมิใจ การปรับสภาพการท างานให้เหมาะกับวิธีการและทัศนคติของ

พนักงาน การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการหรือการบริหารนโยบายภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างที่ เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรง สวัสดิการพนักงาน หรือเกณฑ์ในการพิจ ารณาความดี

ความชอบ การค านึงถึงผู้อื่นเป็นการกระท าท่ีแสดงออกด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงาน

ในการป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการใน

เวลาที่เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายใน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในชีวิตการท างานจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มาก

ขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานของพนักงานมีแรงจูงใจในการท างานจนน าไปสู่ความส าเร็จในการ
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ท างานร่วมกันในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นการส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจกับฝ่ายบริหาร และสร้างโอกาสในการท างานมากขึ้น 

และมีผลโดยตรงท าให้เกิดประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างและระบบการท างาน การ

ให้รางวัล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดค่าใช้จ่ายหรือ

งบประมาณ ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และผู้บริหารต้องสร้างให้เกิดขึ้น

ในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพราะถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะท าให้การท างานเกิดประสิทธิผล

เกิดการพัฒนาคุณภาพงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และอุทิศ

ตนในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

 4.3.2.2 การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีความแตกต่างกันไปหลายรูปแบบจากการได้รับการ

ตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต้องการ ท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีความสุข และมี

สุขภาพจิตที่ดี เช่น มีการใช้เทคโนโลยีที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติเพื่อเพ่ิมคุณภาพในการท างาน มี

การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลา

และรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่

เกิดขึ้น และการกระท าท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง” 

“เงินเดือน มีส่วนสร้างในการสร้างความพึงพอใจในชีวิตการท างานคือแรงจูงใจในการ

ท างาน ที่เป็นความต้องการของพนักงาน ความสนใจในงาน ได้ท างานท่ีถนัด ความแปลกใหม่ของ

งาน การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมและวิธีการท างานมีความรู้สึกว่าเป็นงานสร้างสรรค์ 

เป็นประโยชน์และท้าทายท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานและมีความผูกพันกับงานนั้น” 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างโดยเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตและการตอบสนองความต้องการของพนักงาน ท าให้

พนักงานมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลก าไรให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ท าให้

เกิดประโยชน์โดยตรงในการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้างความรู้สึกผูกพันและท า ให้ผล

ผลิตสูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น ผลก าไรที่เพิ่มขึ้นหรือการบรรลุเป้าหมาย

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  
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 4.3.2.3 การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง ซึ่งสรุปความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เอา

สติปัญญา ความเช่ียวชาญ ทักษะและความสามารถมาใช้ในการท างาน มีความอดทนอดกลั้น 

เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด 

และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่า

หรือแสดงความไม่พอใจ” 

“การส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงจะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการ

ช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความสมัครใจ การป้องกันหรือแก้ไขปัญหา

ของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่เห็นแก่ตัว พยายามสร้างความสงบเรียบร้อยในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง และช่วยสนับสนุนผู้ร่วมงาน” 

“การส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงจะท าให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในการเป็นผู้สนับสนุนและมีความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

ร่วมรับผิดชอบและปกป้องทรัพย์สินและสิ่งต่างๆ ที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสร้างขึ้น กล่าวถึง

ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้แก่พนักงานภายนอกในแง่ดีปกป้องและป้องกันร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามภายนอก และรักษาความจงรักภักดีนั้นไว้แม้ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างจะตกอยู่ในภาวะวิกฤติ” 

“การส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงจะท าให้พนักงานมีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการเรียนรู้และยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับและ

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดสังเกตหรือควบคุมอยู่ก็ตาม” 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นกุญแจที่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน

สูง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจในงานต้องด าเนินควบคู่กันไป เป็น

พันธะร่วมกันระหว่างพนักงานและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ที่มีการแลกเปลี่ยนคุณค่ากันอย่างสมดุล 

ซึ่งจะท าให้ทั้งพนักงานและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างประสบความส าเร็จ ความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างานจากความรู้สึกท่ีมีต่อการท างานว่ามีคุณค่า มีอิสระในการตัดสินใจ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

ที่ดี ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

ต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่

ผู้บริหารควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ถ้าพนักงานมี
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ความสุขกับการท างานและท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลการด าเนินงานบรรลุผล

ส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และน าไปสู่การมีผลการปฏิบัติงานสูงที่มีความส าคัญยิ่ง ส่งผล

ต่อความภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและช่วยป้องกันการลาออกของพนักงานได้อีกด้วย  

 4.3.2.4 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานจะมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ

บริการดีขึ้นเป็นหนทางในการลดต้นทุน และเป็นรูปแบบเฉพาะในการจัดการร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างให้เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับ และตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า

จากการท างาน มีชีวิตตามมาตรฐานของสังคม หากมีการผสมผสานกันได้กลมกลืนระหว่างการ

ท างานและการด าเนินชีวิต ก็จะเกิดความร่วมมือในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพื่อให้งานประสบ

ผลส าเร็จ”  

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท างานในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างที่มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ท างานด้วยความเต็มใจ ความจงรักภักดีต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อพนักงานกลุ่มงานและ

หน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการปกป้องร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพื่อช่ือเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และ

การให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยส่วนรวม”  

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างานของพนักงานที่มีต่อสภาพการท างานหรือที่ได้รับการ

ตอบสนองจากการด าเนินงานตามที่ต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจหรือจาก

ลักษณะงาน ที่ไม่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไปจะต้องให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัย จะท าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดีจะเกิดความทุ่มเทเสียสละในการ

ปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดี” 

“ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน จะท าให้พนักงานแสดงการมีน้ าใจในการอดทนต่อ

ความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานหรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจโดย

ไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ มีทัศนคติเชิงบวกแม้ว่าการปฏิบัติงานนั้นจะไม่เป็นไปตามที่

คาดหวัง ไม่บังคับขู่เข็ญผู้ร่วมงานเมื่อผู้ร่วมงานไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของตน ยินดีสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมี

ความสุภาพอ่อนน้อม" 
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 สรุปได้ว่า ความส าคัญความพึงพอใจในชีวิตการท างานส่งผลดีต่อพนักงานและร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง สร้างขวัญก าลังใจจากการส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทุกฝ่าย ท าให้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

ความพึงพอใจในชีวิตการท างาน เป็นปัจจัยส่งเสริมการท างานของพนักงาน ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จ 

ร่วมกันลดความเครียด ลดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก อันเป็น

ประโยชน์ในการบริหารจัดการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 4.3.2.5 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

“คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ร้านค้าปลกีวัสดุก่อสร้างด าเนินไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของพนักงาน ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจัดให้ในการท างาน แต่จะต้องประสานความเข้าใจทั้ง

สองอย่างเข้าด้วยกัน มีการเคารพเช่ือฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้

เข้ากับโครงสร้างร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดย

ตระหนักและยอมรับถึงความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างที่ก าหนดไว้การเคารพเช่ือฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้

ความเคารพต่อกฎระเบียบและค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการ

ปฏิบัติงานและการส่งมอบผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง” 

“การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

เพื่อให้ รู้ว่าตนมีความส าคัญ เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งจะท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิด

ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบงาน การได้ท างานที่ท้าทายความสามารถ อันเป็นแรงจูงใจจาก

งานท่ีรับผิดชอบ การเพิ่มความรับผิดชอบและปรมิาณงาน การขยายความรับผิดชอบการเพิ่มเนื้อ

งาน ซึ่งพนักงานต้องใช้ความสามารถและทักษะมากขึ้นเพื่อให้ท างานประสบความส าเร็จตามที่

ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความ

สนใจในกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึง

ปฏิบัติในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมี

ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้อง

บังคับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับผู้อื่น การเสนอข้อมูลทางลบและ

สนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจากผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม” 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นกระบวนการที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้ท า

การตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน จากการพัฒนากลไกที่จะเอ้ืออ านวยให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อการท างานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตการท างาน

เปรียบเสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นในการก าหนดเป้าหมาย ร่วมกันในการท าให้

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีความความเจริญเติบโตได้สูงสุดนั่นเอง 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่เกิดจากประเด็นนี้ 

ได้แก่ 

 1. การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน เป็นพฤติกรรมในการช่วยเหลือพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานและตรงตามเป้าหมายด้วยความสมัครใจรวมทั้งการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่มีภาระงานมากเกินไป การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ แก่ผู้ร่วมงานการใส่ใจต่อ

ความผิดพลาดและข้อพึงระวังต่างๆ รวมทั้งการให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้ร่วมงาน 

 2. การเผยแพร่ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผล

ด้วยความสมัครใจ โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็น

อย่างดี หรือกล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

 3. การให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย

ความสมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 4. มีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเช่น

การรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงานเพ่ือความปลอดภัย การ

รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการ

ต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 5. การพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสใน

การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น 
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4.3.3 ความยุติธรรมในองค์การมีความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 4.3.3.1 ความยุติธรรมด้านการกระจาย ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ ดังต่อไปนี้ 

“ความยุติธรรมเป็นการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์โดยใช้การประเมินระดับ

ของความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากล จะส่งผลให้พนักงานท างานกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เป็นระยะเวลานานและมีประสิทธิภาพ มีการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน เป็นพฤติกรรมในการช่วยเหลือ

พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้บรรลผุลส าเร็จในการปฏิบัตงิานและตรงตามเป้าหมายดว้ย

ความสมัครใจรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ร่วมงานท่ีมีภาระงานมากเกินไป การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ 

แก่ผู้ร่วมงานการใส่ใจต่อความผิดพลาดและข้อพึงระวังต่างๆ รวมทั้งการให้ค าแนะน าในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้ร่วมงาน” 

“ความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นการรับรู้ของพนักงาน ถึงความจริงใจ ผล
ที่ตามมาคือความรู้สึกที่ดีและพอใจ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนในการท างานด้วยความทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถให้กับการท างานอย่างเต็มที่ การรับรู้ความยุติธรรมของพนักงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จะมีการเผยแพร่
ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพื่อช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผลด้วยความสมัครใจ 
โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็นอย่างดี หรือ
กล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า” 

“ความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะมาจากกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ใช้ใน

การควบคุมดูแลการจัดสรรผลตอบแทน การให้รางวัลและการลงโทษ ที่พนักงานควรจะได้รับ 

รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทนที่มีความถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็น

สาเหตุให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จะสร้างความรู้สึกว่าได้รับสิ่งตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์และแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการท างานว่าจะท างานอยู่กับร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างนั้นต่อไป และไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่ีท างาน” 

“ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน ผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากการท างาน การประกันสุขภาพ เงินบ านาญ สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ การบริหาร

จัดการผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องระหว่างสิ่งที่พนักงานรับรู้ว่าได้รับกับจ านวนที่

รู้สึกควรจะได้รับ จะมีการให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้น



  174 

สิ่งใหม่ด้วยความสมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความ

กระตือรือร้นในการแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานใน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง”  

“ความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่พนักงานรับรู้

ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการท างานเพียงใด โดยเกี่ยวกับการรับรู้ในด้านการแบ่งปัน

ผลตอบแทนการจัดสรรงานมีปฏิสมัพันธ์กันระหว่างพนักงาน เป็นการรับรู้ว่าได้รบัผลประโยชน์ใน

ทุกรูปแบบจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสรา้งว่ามีความเพียงพอ ผลตอบแทน รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่

ได้รับจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง น าไปเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีพนักงานปฏิบัติในการท างาน” 

“หากพนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึก

และจะมีพฤติกรรมในเชิงลบ เนื่องจากรู้สึกผิดหวังจะท าให้ความมุ่งมั่นในการท างานของพนักงาน

ลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลงไปด้วย” 

“พนักงานจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องท าให้พนักงาน

รู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมโดยให้ความส าคัญกับทั้งชีวิตในการท างาน ชีวิตครอบครัวและชีวิต

ส่วนตัว ความยุติธรรมที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนความเช่ือที่ว่ามีผลก็ย่อมมีเหตุ โดยเน้นวิธีการหรือ

นโยบายที่ใช้ประกอบการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร พนักงานจะยอมรับผลการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้น

หากผู้บริหารมีความยุติธรรมจากหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปราศจากอคติใช้ข้อมูลที่

ถูกต้องแม่นย าประกอบการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกคน ยึดถือหลัก

จริยธรรม” 

  “การที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้พนักงานรับรู้ความยุติธรรมจากการจัดสรร
ผลประโยชน์ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะต้องจัดท าด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมตามความ
ต้องการที่สมควร และต้องมีหลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการจัดสรรที่ดีด้วย หากพนักงาน ได้รับ
ความยุติธรรมจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะท าให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน
และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเช่นการรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การ
ปิดประตูส านักงานเพื่อความปลอดภัย การรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง”  

  “ความยุติธรรมที่เกิดจากผู้บริหาร จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี

เป็นความรู้สึกของพนักงานที่รับรู้การปฏิบัติจากผู้บริหารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยการให้

เกียรติซึ่งกันและกันหรือระหว่างพนักงานด้วยกันอย่างความสุภาพ เคารพ นับถือและมี

ความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการปฏิบัติระหว่างพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติกันของผู้บริหาร” 
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 สรุปได้ว่าความยุติธรรมที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจัดสรรให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่พนักงานตัดสินว่าได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมในเรื่องการท างาน ซึ่งมี

อิทธิพลต่อการท างาน ของพนักงานที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์และศักยภาพของการด าเนินธุรกิจและการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและเตรียมรองรับความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้น

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความยุติธรรมด้านการกระจายที่พนักงานรับรู้จากการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้

จากค่าจ้างและภาระงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานอ่ืนที่ท างานในลักษณะ

เดียวกัน การที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ความยุติธรรมในด้านค่าจ้าง และภาระงาน กับพนักงาน

พนักงานจะส่งท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน น าไปสู่ผลต่อประสิทธิภาพ

ประกอบที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญต่อพฤติกรรมของพนักงาน เนื่องจากหากได้รับรู้ว่าเกิดความไม่

ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน จะส่งผลในเชิงลบ คือ ความทุ่มเทในการท างานลดลง อาจลาออก

จากงานหรืออยากเปลี่ยนงานในทางกลับกันหากรับรู้ว่าเกิดความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนจะ

ส่งผลในเชิงบวก คือ ความทุ่มเทในการท างานเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 4.3.3.2 ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ ดังต่อไปนี้ 

  “ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างการกระจายการจัดสรรงาน บทบาทหน้าที่เพื่อน

ร่วมงาน ความชัดเจนของกฎ ข้อบังคับและตัวเจ้าของกิจการความรู้สึกไว้วางใจ เช่ือถือที่มีต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะไม่ทอดทิ้งและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา รู้สึกว่าได้รับ

ค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรม”  

  “ความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นวิธีการหรือนโยบายที่ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร โดยใช้เกณฑ์ทางสังคมและการสื่อสาร เป็นความเคารพและการให้

เกียรติกันอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งให้ความส าคัญกับพนักงานเป็นสิ่งส าคัญที่พนักงานรับรู้จากการ

จัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากค่าจ้างและภาระงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และส่งท าให้เกิดความพึง

พอใจในการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน น าไปสู่ผลต่อประสิทธิภาพประกอบที่ดีขึ้น เป็นปัจจัย

ส าคัญต่อพฤติกรรมของพนักงานเช่นความทุ่มเทในการท างานเพิ่มขึ้น” 

  “ความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นการที่พนักงานได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติระหว่างกันจากผู้บริหารด้วยความเคารพ ค านึงศักดิ์ศรีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่างมี

เหตุมีผลรวมทั้งจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารต้องให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาพนักงานอย่าง

ยุติธรรม ต้องมีการสื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย มีการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้สอดรับ

กับโครงสร้างของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วย” 
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  “ความส าคัญของความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน จะมุ่งเน้นกระบวนการในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง บนพื้นฐานการรับรู้ความยุติธรรมที่มีต่อพนักงาน 
ในการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงานซึ่งส่งให้มีรับรู้ถึงการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจในระบบของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี”  

  “ความพึงพอใจในการท างานกับผู้บริหารจากการรับรู้ถึงความยุติธรรมในการจัดสรร
งานมีส่วนส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้าง ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายที่ก าหนดไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ มีความเชื่อมั่นในวิธีการและ
การตัดสินใจของผู้บริหารร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง”   

“ความยุติธรรมในการจัดสรรงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความรู้ความสามารถของพนักงาน เป็นกลไกการจัดการที่เหมาะสม แต่ต้องสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรจะเกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”   

   “ความยุติธรรมในการจัดสรรงานมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการท างาน เป็นปัจจัย
ที่ท าให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสามารถกระจายทรัพยากรในกระบวนการตัดสินใจ สร้างความ
รับรู้ด้านความยุติธรรมในเรื่องผลประโยชน์ท าให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสามารถก าหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจและความมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นกับ
พนักงาน”  

  “ความยุติธรรมที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจัดสรรให้กับพนักงานเกี่ยวกับการท างาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งหากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ความส าคัญและจัดสรรอย่างยุติธรรม 
จะส่งผลท าให้พนักงานมีทัศนคติในเชิงบวกและสร้างความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง” 

“ความยุติธรรมในการจัดสรรงาน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจในการ

ท างาน การที่ได้รับความยุติธรรมจะท าให้พนักงานลดความเครียดและเกิดความพึงพอใจในการ

ท างานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการ

ท างาน จะมีการพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้า

โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะ

ใหม่ๆ เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากข้ึน” 
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“ความยุติธรรมที่อยู่บนพื้นฐานท่ีว่า ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ให้ความเสมอภาคใน

การท างานกับพนักงานทุกคน ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้รับว่าได้อะไรบ้างจาก

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ทั้งในด้านการท างานและส่วนตัว จะส่งผลในเชิงบวกในด้านจิตใจของ

พนักงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดังนั้นความยุติธรรมของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

จึงควรมีการจัดสรรอย่างสม่ าเสมอและยุติธรรม จะมีการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นใน

ระดับพนักงาน เป็นพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าและความไม่

เห็นแก่ตัวและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในระดับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในด้านเกี่ยวกับความ

สุภาพอ่อนน้อมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและการไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ เมื่อเกิด

ความไม่สะดวกสบายในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากผู้ร่วมงาน” 

 สรุปได้ว่า ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานเป็นการที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ความ

ยุติธรรมแก่พนักงานในการจัดสรรทรัพยากรและสภาพแวดล้อมได้แก่ เวลาในการท างานและเวลา

ส่วนตัว พ้ืนที่ในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานแต่ละคนซึ่งผู้บริหารร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องมีการ

ประเมินระดับของความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลและสร้างการรับรู้ความยุติธรรมให้พนักงาน

ท างานกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นความรู้สึกว่าร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างมีความจริงใจสร้างความรู้สึกที่ดี ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการท างานด้วยความทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถให้กับการท างานอย่างเต็มที่ การรับรู้ความยุติธรรมของพนักงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควร

ปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างไป ในการ

ควบคุมดูแลการจัดสรรผลตอบแทน ทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ที่พนักงานควรได้รับ รวมถึง

กระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจเพ่ือจัดสรรผลตอบแทน การปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลที่มีความ

ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นสาเหตุให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จะสร้างความรู้สึกในทางจิตใจ

ของพนักงานที่มีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องให้ความใส่ใจโดยแสดงออก

ในรูปของพฤติกรรมในการท างานที่มุ่งมั่นในการท างาน น าไปสู่ผลต่อประสิทธิภาพประกอบที่ดีขึ้น 

เป็นปัจจัยส าคัญต่อพฤติกรรมของพนักงาน 

 4.3.3.3 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ ดังต่อไปนี้ 

 “การที่พนักงานได้รับรู้ความยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติระหว่างกันจากผู้บริหารด้วย

ความเคารพ ค านึงศักดิ์ศรีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสื่อสาร

รายละเอียดต่างๆ อย่างมีเหตุมีผลให้กับพนักงานภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งจะ
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เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารต้องให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาพนักงานอย่างยุติธรรม เป็นการ

สื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย มีเหตุผลและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้สอดรับกับโครงสร้าง

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วย จะมีการร่วมรับผิดชอบ สนับสนุน และการปกป้องวัตถุประสงค์

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง การให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การอยู่ร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างในระหว่างภาวะวิกฤต และการแสดงการสนับสนุนร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต่อพนักงาน

ภายนอก” 

 “ความไว้วางใจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อความส าเร็จของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่พนักงานมีความไว้วางใจ

ผู้บริหารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้งในการสื่อสาร การแก้ปัญหาและความร่วมมือ ท่ีส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงาน การเป็นพนักงานที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  จะมีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และกระบวนการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติตามค าสั่งและ

กฎระเบียบ และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา การยอมรับค่านิยมและนโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความสมัครใจ” 

  “ผู้บริหารควรให้เกียรติระหว่างกันอย่างมีเหตุผล จะท าให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานความไว้วางใจจะมาจากความยุติธรรมในด้านความสัมพันธ์ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อพนักงานภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของพนักงาน

และลดความขัดแย้งในการท างาน และมีความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มี

ความพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย”  

 “ความสัมพันธ์ต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิผล

ของงานในความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ช่วยให้ตระหนัก

ปัญหาของตนและวิธีการแก้ไข เป็นกระบวนการที่ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างกันและเป็น

กระบวนการที่มักด าเนินต่อเนื่องของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างกับพนักงานผ่านรูปแบบความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาท ท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจัดสรรให้ จะมีความสมัครใจในการ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็น

ทางการ การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และยอมรับความรับผิดชอบท่ีมากขึ้นด้วยความสมัครใจ” 

 “ประสิทธิภาพของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นจากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบาทของตนเองอย่างดีและมีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เป็นประโยชน์ความมีน้ าใจ 

การรับรู้การสนับสนุนจากรา้นค้าปลกีวัสดุก่อสร้าง การได้รับอิทธิพลมาจากนโยบายในการปฏิบัติ
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ในของผลตอบแทนที่ เป็นรางวัลที่ เป็นตัวเงินและในรูปแบบอื่น ท าให้ เกิดความรู้สึกเป็น

ภาระหน้าที่และต้องแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดี” 

 “ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารต้องให้ความรู้ ความ

เข้าใจและพัฒนาพนักงานอย่างยุติธรรม รวมทั้งต้องให้การสื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย มีเหตุผล

และพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้สอดรับกับโครงสร้างของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วย 

จะมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและความสัมพันธ์ต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จะเกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล” 

 สรุปได้ว่า ความส าคัญของความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จะส่งผลต่อการรับรู้เป็นปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานเพราะพนักงานที่มีประสบการณ์จากความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์ แม้ว่าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะมีนโยบายลดขนาดร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างลง 

พนักงานก็ยังคงมีมุ่งมั่นมากขึ้นและมองในเชิงบวกมากกว่าพนักงานคนอ่ืน เพราะได้รับประสบการณ์

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์จากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หากพนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์จะส่งผลในเชิงลบกับพฤติกรรม ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความไว้วางใจที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการท างานจากการสร้างความร่วมมือซึ่งเป็นกุญแจส าคัญต่อความสัมพันธ์

ระหว่างพนักงานและผู้บริหารร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยเป็นความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับ

พนักงานและพนักงานกับผู้บริหาร  

 ความไว้วางใจในระบบการบริหารจัดการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างความไว้วางใจที่มีต่อ

ผู้บริหารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ความไว้วางใจต่อความสามารถของผู้บริหาร การเปิดเผยที่

พนักงานรับรู้ได้ถึงความซื่อสัตย์และการเปิดเผยที่มีต่อกันความห่วงใยเป็นความไว้วางใจที่เกิดจากการ

รับรู้การดูแลจากผู้บริหารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และความน่าเชื่อถือเป็นความไว้วางใจที่เกิด

จากความรู้สึกเชื่อมั่นและเชื่อถือผู้บริหารโดยมีตัวชี้วัดระดับความไว้วางใจที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเปิดเผย 

การให้เกียรติ และความสอดคล้อง ของความสัมพันธ์ต่อผู้บริหารและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างผ่าน

กระบวนการเปิดเผยด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติด้วยความห่วงใย และความสอดคล้องด้วยความมี

ส่วนร่วมในการท างาน 

 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่มาจากความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน เป็นรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ ทางสังคมและการ

ให้รางวัลความเชื่อมั่นต่อผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่ง ในการท างานที่
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เหมือนกันเมื่อตนเองได้รับความยุติธรรมจึงจะเกิดไว้วางใจต่อกัน การที่พนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านการแลกเปลี่ยน จะมีความส าคัญต่อใน

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เต็มใจในการตอบสนองต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น การที่พนักงานได้มีรับ

ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ จะท าให้เกิดผลการด าเนินการ

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมากขึ้น 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ที่เกิดจากความ

ยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้แก่ 

 1. พฤติกรรมการช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความสมัครใจ การ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่เห็นแก่ตัว พยายามสร้างความสงบ

เรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และช่วยสนับสนุนผู้ร่วมงาน 

 2. การมีน้ าใจในการอดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานหรือเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจโดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ มีทัศนคติเชิงบวกแม้ว่าการ

ปฏิบัติงานนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่บังคับขู่เข็ญผู้ร่วมงานเมื่อผู้ร่วมงานไม่เห็นด้วยกับความ

คิดเห็นของตน ยินดีสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ร่วมงาน และมีความสุภาพอ่อนน้อม 

 3. ความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในการเป็นผู้สนับสนุนและมีความจงรักภักดีต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ร่วมรับผิดชอบและปกป้องทรัพย์สินและสิ่งต่างๆ ที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

สร้างขึ้น กล่าวถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้แก่พนักงานภายนอกในแง่ดีปกป้องและ

ป้องกันร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามภายนอก และรักษาความจงรักภักดีนั้นไว้แม้ร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างจะตกอยู่ในภาวะวิกฤต 

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการเรียนรู้และยอมรับ

กฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดสังเกตหรือควบคุมอยู่ก็ตาม 

 5. ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือส่งเสริมผล

การปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความสมัครใจ มีความพยายามและกระตือรือร้นใน
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การปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง อาสาท างานในหน้าที่รับผิดชอบพิเศษ และส่งเสริมผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติ

เช่นเดียวกัน 

 6. การให้ความร่วมมือ แสดงออกซ่ึงความสนใจหรือมีความผูกพันกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

โดยรวม กระตือรือร้นในการเข้าร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

เช่น การเข้าร่วมประชุม การร่วมอภิปรายนโยบาย การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างว่าควรจะมุ่งไปในทิศทางใด เป็นต้น สังเกตและติดตามข้อมูลข่าวสาร

ภายนอกเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือแสวงหาโอกาสที่ดีส าหรับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น 

การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

เป็นต้น ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การรายงานอันตรายที่

อาจเกิดจากอัคคีภัยหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยการปิดประตูส านักงานเมื่อไม่มีพนักงานอยู่ เป็นต้น มี

ความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกับการเป็นพลเมืองคนหนึ่ง

ของประเทศ และยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความสมัครใจ 

 7. การพัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ ทักษะและความสามารถด้วยความสมัครใจ แสวงหา

โอกาสและเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์

ให้แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่านเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

4.3.4 การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ มีความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
การพัฒนาด้านต่างๆ  ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

 4.3.4.1 ภาพลักษณ์ของกิจการ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

  การค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะเป็นการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือ

บริการไปยังผู้ซื้อคนสุดท้ายแบ่งเป็นการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหน้าร้านและที่ไม่ใช้หน้าร้านเช่น 

ขายตรง ขายผ่านสื่อหรือจ าหน่วยสินค้าอัตโนมัติและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ซื้อ การค้าปลีกวัสดุก่อสร้างคือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อทั้งในด้าน

เวลาและสถานที่ สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ซื้อเรื่องคุณภาพสินค้า ช่วยขยายอ านาจให้กับผู้ซื้อ ท า
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หน้าที่ส่งเสริมการขายและเป็นคลังสินค้าในย่านนั้น ซึ่งภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกระทบกับธุรกิจ

การค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในด้านการเจริญเติบโต ผลก าไรหรือภาวะเงินเฟ้อ จะท าให้ก าไรลด

น้อยลงหรือในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ า คนตกงานไม่มีรายได้ ไม่มีอ านาจซื้อและต้องใช้

จ่ายอย่างประหยัด 

  ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นภาพที่ เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตาม

ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกิจการ เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคล

รับรู้และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้ ตีความหมาย และเปรียบเทียบคุณลักษณะผ่านความเชื่อ 

ทัศนะคติ ความรู้สึกที่จดจ าได้จากภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของกิจการซึ่งจะก่อตัวขึ้นในจิตใจ

ของผู้ที่มีส่วนได้เสียของกิจการทั้งหมด โดยการแสดงตัวตนออกมาผ่านการสื่อสารอย่างตั้งใจ 

เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือแสดง การวิจารณ์จากพนักงานหรือสื่อ 

  “ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นสิ่งที่สื่อสารออกไปข้างนอกดังนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

เพราะหากบริษัทต้องการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ภาพขององค์การจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้โดดเด่น 

เพราะภาพลักษณ์จะท าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ กับองค์การอีกด้วย” 

  “พฤติกรรมผู้ซื้อจะมีความพึงพอใจเมื่อมีความรู้สึกของผู้ซื้อต่อการใช้สินค้าโดยการ

เปรียบเทียบคุณประโยชน์จากคุณภาพของสินค้าสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่คาดหวังไว้ ที่ร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างจัดให้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ซื้อสินค้าแต่ที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือพนักงานขายหน้าร้านท่ีคอย

แนะน าสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง” 

  “การรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับกิจการ หรือสินค้าของกิจการ ภาพลักษณ์ เป็นพลัง

แฝงท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม เป็นเจตคติของบุคคล กลุ่มบุคคล ท่ีมีต่อกิจการหรือเป้าหมาย เป็นความ

คาดหมายของบุคคลต่อกิจการซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อ ความรู้สึกท่ีมีอยู่ เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึก

นึกคิดที่มีคุณค่าเพิ่มหรือความนิยมที่มีต่อกิจการ”  

  “ภาพลักษณ์ของกิจการที่เกิดขึ้นในจิตใจมักหมายถึงการบริหารหรือการจัดการของ

กิจการแห่งนั้นตลอดจนสินค้า ผลิตภัณฑ์และบรกิารที่จ าหน่าย ซึ่งจะท าให้พฤติกรรมความส านึกต่อ

หน้าที่ คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย

ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา 

การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้

เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการกระท าใดๆ ก็ตามที่

เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง” 
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  “ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง เป็นองค์ประกอบระหว่าง

ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัวกลายเป็นความจริงแห่งการรับรู้ของบุคคล ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่

ปราศจากอคติใดๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นภาพในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ

หลายสิ่งทั้งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์ เป็นความประทับใจในสิ่งที่รู้สึกจะเรียกว่าช่ือเสียงของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างก็ได้” 

  “ภาพลักษณ์กิจการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่แสดงออกสู่สาธารณะอาจการสร้างสรรค์

ภาพลักษณ์บนความไม่จริงจะไม่คงทนถาวร โดยเฉพาะในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพมาก ทุกคนเปิดรับข้อมูลจากสื่อได้หลายช่องทางโอกาสที่จะเปรียบเทียบและคัดเลือก

ข้อมูลมีมากหากผู้ซื้อทราบว่ามีการสร้างภาพบนข้อมูลที่ปรุงแต่งข้ึนจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ ไม่

มั่นใจ ไม่พึงพอใจ และอาจถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์กับกิจการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง

ได้”  

  “ภาพลักษณ์ของกิจการเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ซื้อที่มี ต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ภาพลักษณ์จะรวมด้านการบริหารหรือการจัดการ สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการ ท่ีกิจการจ าหน่าย 

ภาพลักษณ์ของกิจการ จึงเป็นตัวร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายจัดการและสินค้าหรือบริการด้วย ท า

ให้พนักงานมีพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกด้วยความสมัคร

ใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการป้องกันปัญหา การคิดถึงผู้อื่นก่อนที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานท่ีต้องการรวมทั้งการให้ค าปรึกษา

แก่ผู้อื่นท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าของตนเองในเวลาที่เหมาะสม และการให้ความเคารพสิทธิ

ของเพื่อนร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง” 

  “ภาพลักษณ์กิจการ เป็นการที่ผู้ซื้อได้รับรู้ ตีความหมายและเปรียบเทียบคุณลักษณะ

เกี่ยวกับกิจการผ่านความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกประทับใจท่ีสามารถจดจ าได้จากเอกลักษณ์กิจการ 

จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีต่อกิจการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ภาพลักษณ์รวมไปถึงด้าน

การบริหารหรือการจัดการของกิจการความเช่ือถือและยอมรับ การให้ความไว้วางใจต่อกิจการที่

น าไปสู่ความส าเร็จ” 

  “ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกวัสดกุ่อสร้าง เป็นภาพลักษณ์โดยเน้นภาพรวมทั้งหมด โดยรวม

สินค้า ยี่ห้อสินค้า ระบบการบริหารกิจการ การมีพนักงานที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความเป็นกิจการที่มั่นคง ท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ คือ การกระท าของ

พนักงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและรูปแบบท่ีถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง การเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้า



  184 

วัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง” 

 สรุปได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอาจท าได้ด้วยการ

ปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมมากระทบ ซึ่งภาพที่ออกมาอาจจะผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง 

เพราะอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกันหรือสร้างภาพลักษณ์จากการปรุงแต่ง คือใช้

กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพตามที่ต้องการให้เกิดออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือ

ภาพจากการปรุงแต่ง ภาพลักษณ์ของกิจการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้จึงต้อง

อาศัยการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ ในลักษณะซ้ าหลายครั้งและ

ผ่านสื่อหลายช่องทาง โดยภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก

หากภาพลักษณ์นั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงและเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในการ

ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะท าเพียงแต่ท าให้เป็นภาพที่เด่นชัดขึ้นและ

เผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบเท่านั้น จึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ให้เป็นที่ยอมรับ 

 ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่ง แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฝังใจ

ได้ก็ตาม โดยจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ ในอันที่จะเสริมให้ดีขึ้นได้และสามารถเปลี่ยน

ภาพลักษณ์ได้ จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแทบจะทุกเรื่องไป 

ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ นับตั้งแต่พนักงาน สถานที่ท างาน ผลิตภัณฑ์ การบริการและทุกอย่างที่เก่ียวข้อง

กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งภาพที่เกิดข้ึนในใจที่ผู้ซื้อมีความรู้สึก 

อาจเกิดจากการได้รับรู้ด้วยตนเอง การรับฟังจากผู้อ่ืน หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งภาพที่

เกิดข้ึนอาจตรงกับสภาพความเป็นจริงทั้งหมดเพียงบางส่วนหรืออาจไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

 การสร้างภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นยิ่งขึ้น เมื่อธุรกิจมี

การแข่งขัน ที่จะมีการแข่งขันกันสร้างภาพลักษณ์ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่าง มีการสร้าง

ภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม ซึ่งมีหลักการที่ควรค านึงถึง ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับ ความสอดคล้อง 

เหมาะสมความเป็นไปได้และความสมจริง เมื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแล้ว

ต้องพิจารณาว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นมีการยอมรับของมหาชนหรือไม่ จึงต้องมีการหยั่งเสียงและรับผล

สะท้อนกลับอย่างใกล้ชิด ถ้ายังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะต้องหาแนวทาง และวิธีการเพ่ือปรับเปลี่ยน

ภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของกิจการจะเป็นที่ย่อมรับในระดับที่น่าพอใจ

แล้วก็ตาม ที่ต้องพิจารณาต่อไปถึงความสอดคล้อง เหมาะสมว่าภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นนั้นนอกจากตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้ว ต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของกิจการด้วย โดย
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สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจของกิจการที่เป็นจริง ทั้งในสภาพปัจจุบันหรือมีโอกาสเป็นไปได้จริงใน

อนาคต เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่มีโอกาส เป็นไปได้ย่อมเสียเวลาและเกิดผลเสียหายต่อ

กิจการอย่างเลี่ยงไม่ได้และท้ายที่สุดต้องพิจารณาถึงความสมจริง ซึ่งเป็นเครื่องประกันว่าการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี ย่อมมีความคงทนยาวนาน หากขาดความสมจริงแล้วเมื่อมีเหตุท าให้ความจริงปรากฏก็

จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อผู้มีส่วนเกี่ยวต้องทุกฝ่าย และเวลานั้นย่อมไม่อาจแก้ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ 

การสร้างภาพลักษณ์แก่ธุรกิจ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหรือกิจการมีผลต่อความน่าเชื่อถือและการให้

ความไว้วางใจ ช่วยให้ธุรกิจ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหรือกิจการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีบุคคล

ต่างๆ มาติดต่อสัมพันธ์ด้วยภาพลักษณ์ในทางท่ีดี 

 4.3.4.2 ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

   ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่อกิจการเป็น

ความคาดหมายซึ่งต้องสอดคล้องกับความเชื่อ ความรู้สึกที่มีอยู่ เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึก

คิดที่มีต่อกิจการ สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมหรือความนิยมที่มีต่อกิจการ ภาพลักษณ์ของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เห็นร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นภาพใน

ลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือหลายสิ่งที่เกี่ยวพันกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้ง

ที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์ ซึ่งธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีกระบวนการจัด

จ าหน่ายที่มุ่งเน้นในการขายสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยใช้ความรู้ 

ความช านาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า น าไปสู่

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและลูกค้า ร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ จะจ าหน่ายสินค้าครบวงจร ประกอบด้วย สินค้ าวัสดุก่อสร้างเซรามิค 

สุขภัณฑ์ก๊อกน้ า ฮาร์ดแวร์ สินค้าตกแต่งบ้าน และ อุปกรณ์ไฟฟ้าภาพลักษณ์ของสินค้าและ

บริการ คือ ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เป็นรูปภาพในใจที่ปรากฏขึ้น 

ภาพพจน์ จินตนาการหรือเครื่องหมาย ภาพลักษณ์จึงเป็นกระบวนการของความคิด จิตใจ ที่

หล่อหลอมความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเนื่องมาจากประสบการณ์โดย ที่บุคคลน ามาใช้

ช่วยในการตีความหมายและให้ความหมายแก่โลกรอบตัว ประกอบเข้าเป็นภาพลักษณ์ที่มี

เกี่ยวกันของสิ่งต่างๆที่รับรู้ เป็นความประทับใจของบุคคลที่มีต่อกิจการ 

 “ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการคือภาพที่เกิดขึ้นในใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของ

กิจการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวกิจการ ท าให้มีพฤติกรรมความส านึกต่อหน้าที่ คือ การ
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กระท าของพนักงานที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของร้านค้า

วัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษา

ความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการกระท าใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ

การบ ารุงรักษาภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง” 

 “ภาพลักษณ์ที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะเป็นเง่ือนไขส าคัญต่อ

ผลส าเร็จทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรื่องภาพลักษณ์ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุ

ก่อสร้างจะไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดฝ่ายเดียวหากแต่เป็นเครื่องมือส าคัญ

ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารระดับสูงโดยตรงการมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมและดี ถือได้ว่าเป็น

สิ่งตอบแทนในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้สามารถรับพนักงาน

ที่ดีมีคุณภาพได้ อีกทั้งยังเป็นที่น่าเชื่อถือในโลกการเงินกับผู้ลงทุน อีกทั้งยังมีผลต่อความเชื่อมั่ น

และศรัทธาของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย” 

 “ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการคือภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้ซื้อ เป็นภาพที่มีต่อ

กิจการและอาจจะเป็นภาพที่สิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นแก่จิตใจหรือเป็นภาพที่นึกสร้างเองได้ 

ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดีจะสร้างอารมณ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการได้ซึ่งจะเป็นสิ่ง

สร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างได้น าหน้าคู่แข่งไปแล้ว

ภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นอาวุธที่ใช้แข่งขันโดยตรงในฐานะที่เป็นทั้งความเด่นกับความน่าเช่ือถือ

พร้อมกัน”  

 “ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดี จะช่วยให้กิจการชักจูงใจและดึงดูดผู้ซื้อที่ซึ่งมี

ความหมายต่อการสร้างความส าเรจ็ได้โดยตรงและการบริหารจุดเด่น ในด้านนี้จะเป็นกลไกส าคัญ

ในการประกันให้มีภาพลักษณ์ที่ดีได้” 

 สรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเป็นภาพของความประทับใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของ

ผู้ซื้อในกิจการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการจึงเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นได้จะเลือนรางหรือชัดเจน และเป็นภาพที่ดีหรือเลวเท่านั้นภาพลักษณ์มีความส าคัญเป็นอย่าง

ยิ่งต่อความส าเร็จของของสินค้าหรือบริการและการได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมากขึ้น ความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารดาวเทียม โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชนที่ท า

ให้สังคมรับทราบข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้และมีส่วน

เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้ากิจการใดมีภาพลักษณ์ของ

สินค้าหรือบริการที่ดี ก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและกิจการจะประสบกับความส าเร็จในการ

ด าเนินงานเมื่อภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งส าคัญ การส่งเสริมให้กิจการเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
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และสามารถรักษาไว้ให้ได้ ซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเปรียบเสมือนหน้าตาของกิจการหรือ

ของสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ คือ มีทั้งดี ไม่ดี และโดยที่กิจการร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างย่อมต้องการให้บุคคลอื่นมองตนในด้านดีเสมอ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ

ด ารงรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดีอยู่แล้ว หรืออาจต้องสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือ

บริการใหม่ หากของเดิมเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา  

 4.3.4.3 ภาพลักษณ์ ตรายี่ห้อ  ซึ่ งสรุปความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญได้ 
ดังต่อไปนี้ 

   ธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่นับเป็นแนวโน้มส าคัญในประเทศไทยเพราะ

เป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบายและมีต้นทุนต่ า มีการประหยัดจากขนาดใช้

เงินลงทุนสูง ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสร้างของอาคาร การตกแต่ง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยหรือพ้ืน

ที่ตั้งวางสินค้า สินค้าที่วางจ าหน่าย ปริมาณและประเภทสินค้าที่วางจ าหน่ายหรือลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปซึ่งลักษณะเด่น ได้แก่ ความหลากหลายของสินค้า มีการน า

ระบบเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ การบริหารจัดการจะมีการน า

ความรู้  ความช านาญมาใช้อย่างมืออาชีพ มี การตกแต่งร้านที่ สวยงามสะอาดตา มี

เครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้าหลากหลายชนิด เป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ซื้อเลือกซื้อ

ได้เองตามความพอใจ ตั้งอยู่ในท าเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการที่ให้สะดวก

ประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอยมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจและมีการใช้ระบบ

การสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดประสิทธิผลที่ดี 

 “ภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ เป็นการรับรู้เกี่ยวกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั้งหมด โดย

เปรียบเสมือนมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันและกว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลาอัน

ยาวนาน ประกอบกับความเพียรพยายามสะสมเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อย จนฝังรากฐานมั่นคงแน่น

หนาอยู่ในจิตใจ ในความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของคนท่ัวไป เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากความประทับใจ

อย่างแท้จริง แต่การมองภาพลักษณ์ด้วยความเป็นจริงเปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมีอยู่สองด้าน ถ้า

จะเปรียบด้านหนึ่งเป็นบวก อีกด้านหนึ่งเป็นลบ ซึ่งภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อจะเป็นเช่นไรส่วน

ใหญ่ก็คือภาพที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ ข้อมูล หรือข่าวสารที่ได้รับ จะประทับใจ

หรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อจึงเป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้” 

 “ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจที่มีต่อตราสินค้าหรือ

เครื่องหมายการค้า ส่วนมากมักใช้การโฆษณาสินค้าและการส่งเสริมการจ าหน่ายเป็นการสร้าง 

Brand Image ที่มีคุณภาพที่ดีกว่า” 
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 “ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อคือภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าหรือตราเครื่องหมาย

การค้าส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของ

สินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขายแต่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เนื่องจากตรายี่ห้อ

ถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจของสินค้าท่ีกิจการต้อองการให้มี

ความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน” 

 “การสร้างภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อที่ดี จะต้องท าการค้นหารวบรวมทัศนคติ ท่าทีและ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายอาจใช้การส ารวจวิจัยเข้าประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมีการวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่กิจการต้องการให้

เกิดขึ้นในใจของผู้ซื้อน ามาด าเนินงานเพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อเนื้อหาข่าวสารที่

จะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งใช้ค าขวัญที่ใช้ชักจูงใจผู้ซื้อให้เกิดภาพพจน์ตามที่

ต้องการ” 

 สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อเป็นผลของข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวและเป็น

ภาพที่ฝังใจอยู่เป็นเวลานานซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริงได้เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่อง

ของข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ ที่น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปรวมกับ

ข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อม โดยที่กิจการมิได้ด าเนินการใดๆและเกิดขึ้น

จากการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพที่กิจการปรารถนาที่จะให้เป็น ดังนั้นภาพลักษณ์

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้รับมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการ

รับรู้ข้อมูลที่สื่อสารจึงต้องมีความชัดเจน มุ่งที่เป็นภาพลักษณ์จ านวนมากพอ ซึ่งอาจมาจากหลาย

ช่องทางอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนท าให้เกิดความเข้าใจ ความคิดและรู้สึกได้ว่ากิจการนั้นเป็น

อย่างไร หากมีการสื่อสารที่ดีภาพจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความมั่นใจและเป็นภาพลักษณ์ 

 ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นกระบวนการของความคิดจิตใจที่หล่อ

หลอมความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม โดยถือว่า

เป็นความรู้ในเชิงอัตวิสัย ที่บุคคลน ามาใช้ช่วยในการตีความและให้ความหมายแก่โลกรอบตั ว ซึ่งจะ

ประกอบเข้าเป็นภาพลักษณ์ที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่รับรู้ ถือเป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย หรือความ

ประทับใจต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ หรือเรียกว่า กระบวนการสร้างมโนทัศน์ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าหรับ

การตีความหมายในสิ่งที่ขาดความแน่นอน ชัดเจนในตัวของมันเอง ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของ

ผู้บริโภคเกี่ยวอับกิจการทั้งหมด โดยกิจการก็เปรียบเสมือนบุคคล ซึ่งย่อมมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์

ที่ต่างกัน  
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 ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้เกิด

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ได้แก่ 

 1. พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกด้วยความสมัครใจ

เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการป้องกันปัญหา การคิดถึงผู้อ่ืนก่อนที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เพ่ือนร่วมงานที่ต้องการรวมทั้งการให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนที่

ได้รับผลกระทบจากการกระท าของตนเองในเวลาที่เหมาะสม และการให้ความเคารพสิทธิของเพ่ือน

ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

 2. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกถึงความมั่นคงของ

จิตใจในการเผชิญต่อความยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจ

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้วยความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ 

 3. พฤติกรรมความส านึกต่อหน้าที่ คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกถึงการยอมรับ

และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ใน

การมาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และ

การกระท าใดๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

 4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ คือ การกระท าของพนักงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นใน

ช่วงเวลาและรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆภายในร้านค้า

วัสดุก่อสร้าง การเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ

การกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

4.3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสิทธิผล 

 จากการน าเสนอเรื่องราวของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างแบ่งเป็นร้านที่จ าหน่ายทั้ง

อุปกรณ์และจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ช่างสินค้าอันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา 

สี หรือร้านประเภทฮาร์ทแวร์หรืออาจมีวัสดุก่อสร้างเช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็กซึ่งต้องลงทุนและ

ใช้พนักงานมาก ต้องมีรถส่งสินค้าไว้บริการ ร้านที่ใหญ่อาจมีพนักงานมากกว่า 30 คน ซึ่งร้านค้าวัสดุ
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ก่อสร้างรายใหญ่ มี 6 ราย ได้แก่ โฮมโปร โฮมเวิร์ค บุญถาวร ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์และดูโฮมจุดเด่น

ส าคัญคือท าเลที่ติดถนนใหญ่ มีสินค้าหลากหลาย ครบถ้วน มีที่จอดรถ รูปแบบร้านสวยงาม ทันสมัย

และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานภายในทั้งการจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบ

การเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งธุรกิจค้าอุตสาหกรรมค้าปลีกมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 2.0  

ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.07 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) โดยมีขนาดของรายได้สูงเป็น

อันดับรองจากภาคอุตสาหกรรมและมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสองรองจากภาคเกษตรกรรม ซึ่ง

ตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและมีมูลค่าประมาณ 342,000 ล้านบาท ธุรกิจค้า

ปลีกเป็นกิจกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่ง ไปยังผู้ซื้อคนสุดท้ายเป็นเสมือนห่วง

โซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้ซื้อ ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเพ่ิม

คุณค่าและมูลค่าให้แก่สินค้า ช่วยลดต้นทุนในการจ าหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตและท าให้ผู้ซื้อสามารถหาซื้อ

สินค้าได้ง่ายขึ้นและธุรกิจต่างๆสามารถด าเนินการต่อไปได้  

 ในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสิทธิผลจากการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) 2) ด้านความพึงพอใจใน

ชีวิตการท างาน (Sat) 3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus) และ 4) ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) 

โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.95 

 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.91 

 ผลการวิเคราะห์ในด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ พนักงานท างานอย่าง

เต็มความสามารถในการเพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงานให้องค์การมีความก้าวหน้า ด้วยค่าเฉลี่ย  

4.09 พนักงานเต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย  4.04 

พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง

เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูง

กว่าและให้ความร่วมมือมากกว่าและจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 



  191 

ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม ค่าเฉลี่ย 3.89 พนักงานมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่ม

ใดๆ ไม่จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจไม่หาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.85 พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้

บรรลุผลมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด 

เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 พนักงานยอมรับในค่านิยมและ

เป้าหมายขององค์การและแสดงออกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ 

ในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.79 ตามล าดับ 

 ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีผลที่สอดคล้องและส่งเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

พบว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ แบ่งออกเป็น 13 

องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1. การให้ความช่วยเหลือ เป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน

ที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การให้อุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่มีใช้ การ

สร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน 

แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ระหว่า งพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ใน

การให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง 

 2. การค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นการกระท าที่แสดงออกด้วยความสมัครใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน

การป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการในเวลาที่

เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง 

 3. มีความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่ แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความ

ยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วย

ความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ 

 4. มีความส านึกในหน้าที่  เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ นโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมา

ปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้า
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ปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการ

กระท าใดๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 5. การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและ

รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ

การกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 6. ความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อ

พนักงานกลุ่มงานและหน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการ

ปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดย

ส่วนรวม 

 7. การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับ

โครงสร้างร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดยตระหนักและ

ยอมรับถึงความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่

ก าหนดไว้การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อ

กฎระเบียบและค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงานและการส่ง

มอบผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 8. มีส่วนร่วมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจใน

กิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมี

ส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับผู้อ่ืน การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจาก

ผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เป็นต้น 

 9. การเผยแพร่ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผล

ด้วยความสมัครใจ โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็น
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อย่างดี หรือกล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

 10. การให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย

ความสมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 11. มีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เช่นการรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงานเพ่ือความปลอดภัย การ

รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการ

ต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 12. การพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสใน

การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น 

 13. ความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมี

ความสมัครใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ระบุ

ไว้อย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และยอมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยความสมัครใจ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสนับสนุน

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งหมดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้วย

ความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติโดยบทบาทหน้าที่ หรือไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของงาน หรือ

สัญญาว่าจ้างระหว่างพนักงานกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงเป็นพฤติกรรมที่พนักงานเลือกปฏิบัติ

ด้วยตนเอง และแม้จะไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้ระบบการลงโทษมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ

การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าและได้รับการยกย่องแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์จะต้องมีคุณลักษณะคือปฏิบัติด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติโดยไม่ได้ตระหนักถึง
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ระบบการให้รางวัลและสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม 

และช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 พฤติกรรมของพนักงานจะอยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดในหน้าที่การปฏิบัติงาน ไม่ได้บังคับให้

พนักงานปฏิบัติ แต่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดและประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีการ

ปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ที่สนับสนุนงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ราบรื่น เช่น การตรงต่อ

เวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การอาสาปฏิบัติงานโดยไม่ต้องร้องขอ การให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา

ในด้านต่างๆเป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญในการสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวมหรือมีความส าคัญต่อภาพลักษณ์และการยอมรับของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท าให้ระบบในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ด าเนินไปด้วยความราบรื่น ลดความขัดแย้งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากเหตุผลที่ว่า

ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันจะน าไปสู่การจ าหน่าย

สินค้าไปยังผู้ซื้ออย่างยั่งยืน เช่น ในการด าเนินการทุกแห่งมักมีการสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะการ

ให้พนักงานกล่าวทักทายลูกค้าเสมอ สร้างความเป็นกันเองและมีความพร้อมที่จะบริการลูกค้า

ตลอดเวลา ตลอดจนให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยจิตส านึกของการให้บริการอันจะ

น าไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้า ออกโปรโมชั่น

ราคาพิเศษ ส่วนลด และของแถมตามเทศกาล ตลอดจนการท าตลาดออนไลน์เพ่ือเจาะลูกค้าให้ได้มาก

ที่สุด จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน 

ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มี

คุณค่า มีความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติเชิงบวก  ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หาได้ยากและทดแทนไม่ได้ หากขาดแคลนก็จะส่งผลให้องค์การขาด

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว การเน้นคุณค่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของทุนมนุษย์ 

เป้าหมายสูงสุดคือการท าให้บุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้มีความผูกพันต่อองค์การอย่างเหนียวแน่น 

เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จสูงสุด  ดังนั้นนอกจากความพยายามในการคัดสรรบุคลากรที่มี

ศักยภาพและดึงความสามารถของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ความสามารถในการท างานให้สูงขึ้น ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุขและ

เกิดความพึงพอใจในการท างานจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมขึ้น ความผูกพันต่อ

องค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานเพราะบุคลากรจะมีความรับผิดชอบ มีความพยายามตั้งใจที่จะ

พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ การสร้างความผูกพันก็เพ่ือจูงใจให้
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บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการท างานมากยิ่งขึ้น การสร้างความผูกพันต่อ

องค์การที่ดใีห้เกิดข้ึน จะท าให้การด าเนินธุรกิจดีขึ้น 

 บุคลากรเมื่อมีการพัฒนาให้มีความสามารถสูงขึ้นในสภาวการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่าง

รุนแรงทุนมนุษย์จะเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะสามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการ

ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะเป็นตัวขับเคลื่อนทางการแข่งขันต้อง

ใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างมากและที่ส าคัญคือการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการ

มอบหมายหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาบุคลากรไว้ในระยะยาวและให้

มีความผูกพันต่อองค์การ ท าประโยชน์ สร้างผลิตผลได้ตลอดไป ธุรกิจจะประสบความส าเร็จก้าวไปสู่

จุดหมายที่ตั้งไว้ได้ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการท างานจากบุคลากรที่มีความผูกพันเป็นเป็น

กุญแจส าคัญ ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการท างานจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงาน ที่ส าคัญพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานต้องค านึงถึงสิ่งที่องค์การต้อง

จัดสรรให้ด้วย เช่น  ความยุติธรรมและการประเมินระดับของความยุติธรรมที่พนักงานสามารถตัดสิน

ว่าได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมในเรื่องของผลตอบแทน การจัดสรรงานและความสัมพันธ์หรือไม่ 

ความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญของทุกองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ สามารถเกิดขึ้นได้ทุก

กิจกรรมในการปฏิบัติงานพนักงานและการบริหารจัดการของผู้บริหาร เช่น การจ้างงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการให้รางวัล การจัดการความขัดแย้ง การลดขนาดขององค์การ ซึ่งมี

อิทธิพลต่อทัศนคติของพนักงาน ความไว้วางใจ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในการ

ท างาน น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น การเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากนี้หากระดับการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงานเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผล

ท าให้ระดับแรงกดดันในการท างาน ความเครียดในการท างาน พฤติกรรมเชิงลบและอัตราการเปลี่ยน

งานลดลง 

 ตัวแบบพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารเพ่ือจะให้เกิด

พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างผลสัมฤทธิ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป   
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ภาพที่ 22. ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสิทธิผล 
 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ ของ
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสิทธิผล 

ความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

 

ความพึงพอใจใน
ชีวิตการท างาน 

 

ความยุตธิรรม 
ในองค์การ 

 

การสร้าง
ภาพลักษณ ์
ของกิจการ 

 

การให้ความ
ช่วยเหลือ 

การค านึงถึง
ผู้อ่ืน 

มีความ
อดทน 

การม ี
ส่วนร่วม 

ส านึกใน
หน้าที่ 

ให้ความ
ร่วมมือ 

ความ
จงรักภักด ี

การเคารพ
เชื่อฟัง 

เผยแพร่
ไมตรีจิต 

ปกป้องหรือ
คุ้มครอง 

การให้
ค าแนะน า 

การพัฒนา
ตนเอง 

ทุ่มเทในการ
ปฏิบตัิงาน 
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บทที่ 5 สรุปผล  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ระดับ

ของความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในชีวิตการท างานและ

ภาพลักษณ์องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือสังเคราะห์และพัฒนาองค์ประกอบของพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) 

เพ่ือเสนอรูปแบบความสอดคล้องของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม คือ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเอกสาร ทบทวน

วรรณกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากท่ีได้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และท าการตั้งสมมุติฐานของงานวิจัย 

แล้วก็จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการด าเนินการเพื่อให้ได้

ความรู้ ความจริงและข้อค้นพบ ที่จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตัวอย่างจะใช้ขนาดที่ได้จากการค านวณ 600 คน ในอัตราเท่ากัน ร้านละ 100 คน โดยผู้วิจัยจะท า

การสุ่มกลุ่มละ 25 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาครบตามจ านวนมีความสมบูรณ์ตามที่ต้องการ

ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ ส าหรับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ได้แก่ พนักงานทั้ง 4 ระดับ ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่  6 ราย รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งในบทนี้

ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปด้วย 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 การอภิปรายผล  

 5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ระดับของความยุติธรรม
ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในชีวิตการท างานและภาพลักษณ์
องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 600 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 มีอายุ 30-40 ปี  จ านวน 189 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.00  รองลงมามีอายุ  41 - 50 ปีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  มีอายุ ต่ ากว่า 30 

ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และ มีอายุ 51 ปีขั้นไป จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.33 มีสถานะครอบครัวสมรสจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 43.84 รองลงมาคือโสดจ านวน 215 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 และหย่า จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 213 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.50 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 มีรายได้ต่อเดือน 

15,001 – 25,000 บาท จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 

บาทจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 และมากกว่า 35,000 บาทจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.17 เป็นพนักงานจ านวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก

จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17  ผู้จัดการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 6.33 และผู้บริหาร  

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

5.1.1.2 สรุปผลวิเคราะห์ระดับของความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 
ความพึงพอใจในชีวิตการท างานและภาพลักษณ์องค์การกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยด้านความผูกพันด้านความรู้สึกในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่งปัจจัย

ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.96 และเมื่อพบปัญหาอุปสรรคการ

ท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย  3.89 ความ

เต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 มีความคิดริเริ่ม
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วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยค่าเฉลี่ย  3.86 มี

ความเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้านด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.85 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและ

ภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าเฉลี่ย  3.82 ตน

รู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81   

ปัจจัยด้านความผูกพันแบบต่อเนื่องในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัย

ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังนี้ เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความ

ภาคภูมิใจตามไปด้วย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.01ข้อค าถามเมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่าน

ยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไป

ปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 สิ่งที่ได้รับจาก

องค์การท าให้ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนท างานในองค์การแห่งนี้ ค่าเฉลี่ย 3.88 

ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน 

มีค่าเฉลี่ย 3.87 รู้สึกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและมี

ความตั้งใจที่จะท างานกับองค์การนี้ตลอดไป ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 องค์การมีความส าคัญกับท่านที่

สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับองค์การได้ 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ซึ่ง

ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น  3.93 มีความ

ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์การเป็นที่ตั้งด้วยค่าเฉลี่ย  3.90 ท่าน

มีความจงรักภักดีต่อองค์การและต้องการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย  3.88 ท่านมีพฤติกรรมเป็น

แบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การอย่างสม่ าเสมอด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 ท่านตระหนักว่า

ต้องท างานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพราะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอ

ส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ในส่วนของด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ

เหมาะสมกับปริมาณงานที่ ได้รับผิดชอบมีความเหมาะสมด้วยค่าเฉลี่ย  3.91 ด้านองค์การมี
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ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสม 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการได้พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งปัจจัยใน

ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ข้อของการได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่

ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.14องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96งานที่ท ามีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์

มากขึ้นด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้  ท่านมีความรู้สึกว่ามี

ความม่ันคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03 ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ

ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 ในด้านงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงาน ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.98 ความพึงพอใจต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การในเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในการท างานของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้

เสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งใน

ความส าเร็จขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 มีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

ในความรับผิดชอบในองค์การด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 

3.88 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่

ท างานของท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยค่าเฉลี่ย  4.05 ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุข

กับการได้รับการยอมรับและให้ความสนใจจากเพ่ือนร่วมงานด้วยค่าเฉลี่ย  4.01 ท่านรู้สึกว่าชีวิตใน

ครอบครัวมีความอบอุ่น ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 รู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้

และสมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านต้องการในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 

ท่านมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายเพราะมีความท้าทาย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ความพึงพอใจที่มีต่อ

บรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ด้วย
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ค่าเฉลี่ย 3.85 รู้สึกมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.81 รู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและตนเองมีคุณค่าในชีวิตปัจจุบัน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.79 

ท่านคิดว่าได้ท างานที่ตนรักซึ่งตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองท าให้ท่านมีความสุข ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับเพ่ือนร่วมงาน ท าให้ท่านมีความสุข ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 ซึ่ง

ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสม

กับความรู้ ความสามารถและความถนัดของท่านด้วยค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านมีความพึงพอใจในผลการ

ปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 ท่านมีความสุขในการ

ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 ท่านได้รับมอบหมายงาน

ที่ตรงกับความสามารถที่มีการประเมินเพ่ือการขึ้นค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 ด้าน

ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การในการให้ทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการท างานเช่น วัสดุอุปกรณ์และ

งบประมาณ 3.83 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความยุติธรรมด้านการกระจายในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 ซึ่ง

ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้  ด้านการมีการแบ่งปันผลตอบแทนของ

องค์การที่เป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03 มีการจัดสรร รางวัล สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.99 มีการจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 มีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่

ท าและผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 มีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็น

จ านวนที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะได้รับ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ 

และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 

ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านการจัดสรรงานจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการตัดสินใจของ

องค์การในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพื้นฐานการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 การ

จัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย  3.96 การจัดสรรงานมีส่วน

ส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 มีการจัดสิ่ง
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อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของพนักงาน 

ด้วยค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่ง

ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่

เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้

ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้เกียรติกันของผู้บริหาร ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่าย

จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี ด้วยค่าเฉลี่ย  3.86 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

พนักงานเป็นสิ่ งที่ ส่ งผลต่อความส าเร็ จขององค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.84 ความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83 

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ ในการท างานร่วมกัน ด้วย

ค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของกิจการปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 โดย

เรียงล าดับดังต่อไปนี้ มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านการบริหาร

จัดการที่ดีด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 มีการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามี

ความแข็งแรง ในการด าเนินการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ ค่าเฉลี่ย 3.92 ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นความรู้สึกของ

ลูกค้าท่ีมีต่อกิจการและมีผลกระทบระหว่างพนักงานและลูกค้า ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของ

ข้อมูลตามปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย  3.90 

ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารของกิจการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดใน

การสร้างภาพลักษณ์จากผลตอบแทนที่ได้จากสินค้าและการบริการที่ดีของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 

3.93 ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของกิจการ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าใน

ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดับ 
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 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ มี

การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าด้วยค่าเฉลี่ย  

3.96 มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารและสื่อสารมวลชน ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.92 ภาพลักษณ์

ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และ

ลูกค้ามากขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85  มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการตัดสินใจซื้อ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ

ดังต่อไปนี้พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการเพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงานให้องค์การมี

ความก้าวหน้า ด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ใน

สภาพที่ดีขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะผลักดันการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.93 พนักงาน

มีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความร่วมมือมากกว่าและจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมาย

ขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม ค่าเฉลี่ย 3.89 พนักงานมีความรับผิดชอบ 

ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ ไม่จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจไม่หาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิด

ว่าที่อ่ืนดีกว่า ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์การ

และสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.83  พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับ

องค์การให้ยาวนานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย  3.82 

พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การและแสดงออกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่

กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ในองค์การ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.79 ตามล าดับ 

5.1.2 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อ
พฤติกรรมที่พึ งประสงค์ของพนักงานร้านค้ าปลีก วัสดุก่ อสร้างรายใหญ่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้น าวิธี SSM (Soft System 

Methodology) ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ปรับปรุงการท างานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
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ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระบบ จากพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ ด้วยการระบุสถานการณ์ปัญหาและแนวทางทางในการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างความผูกพันต่อ

องค์การ ให้ความยุติธรรมในองค์การกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่

ความพึงพอใจในชีวิตการท างานของพนักงานซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูล จัดระบบและหาวิธีการที่

เป็นกระบวนการท างานหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ซึ่งจากการ

สรุปผลปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใน

การสร้างแบบจ าลองโมเดลของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียดและจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้แต่

ละกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

จากการสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของแต่ละตัวแปรแฝงเพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามทฤษฎีการวัดที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น

จากการส ารวจวรรณกรรม อันเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้นและตัว

แปรตามและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งในการศึกษาแบบจ าลองนี้ตัวแปรแฝงจะมีลักษณะ

เป็นนามธรรมไม่สามารถวัดได้โดยตรงประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 

 1.  ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) มีตัวแปรย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้าน

ความรู้สึก (Com1) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Com2) และ ความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Com3)  

ในการวิเคราะห์โมเดลการวัดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมประมวลผล

ส าเร็จรูปซึ่งการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยเฉพาะในส่วนของโมเดลการวัดมีข้อตกลงที่ยอม

ให้ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งตรงกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า

โมเดลการวัดตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังทั้งนี้ค่าไค-

สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) ซึ่งหาได้จากสมการ 2/ df ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดต้อง

มีค่าไม่เกิน 2  ค่า p-value ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.05 โดย RMSEA ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าความสอดคล้องจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

เกณฑ์ที่ก าหนดคือต้องส าคัญกว่า 0.9 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เกณฑ์ที่ก าหนด

คือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.9 
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 โดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.550 ค่า df เท่ากับ 2  ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ต้องมีค่าตามเกณฑ์

มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/df มีค่าเท่ากับ 0.775 ส่งผลให้ค่า p-value  มีค่า

เท่ากับ 0.507 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.047 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ทุกค่าผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าส าคัญกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่า VE มีค่าเท่ากับ 0.598 เมื่อ

พิจารณาความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปร พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเที่ยงเชิง

โครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6  โดยที่ความเที่ยงเชิงโครงสร้างของด้านความผูกพันต่อ

องค์การ (Com) ซึ่งผ่านเกณฑ์ ในด้านความผูกพันต่อองค์การพบว่า น้ าหนักองค์ประกอบ ทุกค่าผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดยความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Com3)  มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบส าคัญมากที่สุดเท่ากับ 0.708 มีค่า R2 0.612 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านความรู้สึก 

(Com1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญที่สุดเท่ากับ 0.690 มีค่า R2 เท่ากับ 0.572 และความผูกพัน

แบบต่อเนื่อง (Com2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญน้อยที่สุดเท่ากับ 0.655 มีค่า R2 เท่ากับ 0.525 

 2.  ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) มีตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในชีวิต

การท างาน (Sat1) และ 2) ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (Sat2) ในการวิเคราะห์โมเดลการวัดของ

ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย

โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปโดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.044 ค่า df เท่ากับ 1 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ต้อง

มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/ df มีค่าเท่ากับ 1.044 ส่งผลให้ค่า p-

value มีค่าเท่ากับ 0.382 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.044 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือมีค่าส าคัญกว่า 0.5  พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่า VE  

มีค่าเท่ากับ 0.609 เมื่อพิจารณาความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรพบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่า

ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทุก

ค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดย ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (Sat2) มีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบส าคัญที่สุดเท่ากับ 0.795 มีค่า R2 เท่ากับ 0.632 และ ความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างาน (Sat1) มีค่าเท่ากับ 0.788 มีค่า R2 เท่ากับ 0.621 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความยุติธรรมด้าน

การกระจาย (Jus1) 2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Jus2) และ 3) ความยุติธรรมด้าน

ความสัมพันธ์ (Jus3) การวิเคราะห์โมเดลการวัดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
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โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป โดยมีค่า 2 เท่ากับ 1.997 ค่า df เท่ากับ 2 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

ต้องมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/ df มีค่าเท่ากับ 0.9985 ส่งผลให้

ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.888 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.041 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าส าคัญกว่า 0.5 และ เมื่อพิจารณาความเที่ยงเชิงโครงสร้าง

ของตัวแปร พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเท่ียงเชิงโครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 

0.6 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรด้านความยุติธรรมในองค์การ 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบ ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดยความยุติธรรม

ด้านการกระจาย (Jus1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดเท่ากับ 0.722 มีค่า R2 ค่าเท่ากับ 

0.635 รองลงมาคือ ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน (Jus2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญที่สุด

เท่ากับ 0.710 มีค่า R2 ค่าเท่ากับ 0.614 และ ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ (Jus3) มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบส าคัญน้อยที่สุดเท่ากับ 0.698 มีค่า R2 ค่าเท่ากับ 0.584 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima)  ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของ

กิจการ (Ima1) 2) ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Ima2) และ 3) ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 

(Ima3) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป โดยมีค่า 2 

เท่ากับ 2.728 ค่า df เท่ากับ 2 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) ต้องมีค่าตามเกณฑ์

มาตรฐานคือน้อยกว่า 2 ซึ่งหาได้จากสมการ 2/df มีค่าเท่ากับ 1.364 ส่งผลให้ค่า p-value มีค่า

เท่ากับ 0.604 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.047 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบพบว่า ทุกค่าผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดคือมีค่าส าคัญกว่า 0.5 และ ทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่า VE มีค่าเท่ากับ 0.610 

เมื่อพิจารณาความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปร พบว่า ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ว่าค่าความเที่ยงเชิง

โครงสร้างของตัวแปรต้องมีค่าอย่างน้อย 0.6  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ

วัดตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 

ต้องมีค่าส าคัญกว่า 0.3 โดย ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ (Ima1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าคัญมาก

ที่สุดเท่ากับ 0.687 มีค่า R2 เท่ากับ 0.619 รองลงมาด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Ima2) มี

ค่าเท่ากับ 0.627 มีค่า R2 เท่ากับ 0.604 และ ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Ima3) มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 

0.613 มีค่า R2 เท่ากับ 0.597 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือแสดงความ
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เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่าองค์ประกอบทั้งหมด ที่รวมกันเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ปรากฏผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 59.13 มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.06 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 1.88 ค่าดัชนีวัดความ

สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่าดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.97 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

ก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.039 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) 2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

(Sat) 3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus) และ 4) ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยเรียงล าดับ

ความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.95 

 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.91 
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ภาพที่ 23. โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีผลที่สอดคล้องและส่งเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

พบว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ แบ่งออกเป็น 13 

องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1. การให้ความช่วยเหลือ เป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน

ที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การให้อุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่มีใช้ การ

ความผูกพัน 

ต่อองค์การ 

 

ความพึงพอใจในชีวิต
การท างาน 

 

ความยุตธิรรม 
ในองค์การ 

 

การสร้างภาพลักษณ ์

ของกิจการ 

 

0.91 

0.92 

0.95 

0.93 

0.80 

0.74 

0.83 

0.91 

0.87 

0.85 

0.85 

0.85 

0.77 

ตัวแบบ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของ

พนักงานระดับ
ต่างๆ ของรา้นค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 

ความผูกพันด้าน
ความรู้สึก 

 ความผูกพัน
แบบต่อเนื่อง 

 ความผูกพันทาง
บรรทัดฐาน 

 ความพึงพอใจใน 
ชีวิตการท างาน 

 ความพึงพอใจใน
ชีวิตครอบครัว 

 ความยุติธรรม 
ด้านผลลัพธ ์

 
ความยุติธรรม 
ด้านการจัดสรร 

ความยุติธรรม
ด้านความสัมพันธ ์

 ภาพลักษณ์ 
ของกิจการ 

 ภาพลักษณ์ของ
สินค้า 

หรือบริการ 

 
ภาพลักษณ์ 
ตรายี่ห้อ 

 

0.90 

0.92 
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สร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน 

แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ใน

การให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง 

 2. การค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นการกระท าที่แสดงออกด้วยความสมัครใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน

การป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการในเวลาที่

เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง 

 3. มีความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความ

ยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วย

ความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ 

 4. มีความส านึกในหน้าที่  เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ นโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมา

ปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการ

กระท าใดๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 5. การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและ

รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ

การกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 6. ความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อ

พนักงานกลุ่มงานและหน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการ

ปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดย

ส่วนรวม 
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 7. การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับ

โครงสร้างร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดยตระหนักและ

ยอมรับถึงความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่

ก าหนดไว้การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อ

กฎระเบียบและค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงานและการส่ง

มอบผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 8. มีส่วนร่วมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจใน

กิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมี

ส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับผู้อ่ืน การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจาก

ผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เป็นต้น 

 9. การเผยแพร่ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผล

ด้วยความสมัครใจ โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็น

อย่างดี หรือกล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

 10. การให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย

ความสมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 11. มีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เช่นการรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงานเพ่ือความปลอดภัย การ

รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการ

ต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 12. การพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสใน
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การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น 

 13. ความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมี

ความสมัครใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ระบุ

ไว้อย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และยอมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยความสมัครใจ 

5.1.3 สรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ตัวแบบพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจะสนับสนุนประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานทั้งหมดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารเพ่ือจะให้เกิดพฤติกรรม ที่
พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ดังแสดงด้วยภาพที่ 24. 
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ภาพที่ 24. ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เมื่อผู้วิจัยได้ตัวแบบการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยจึงน าตัวแบบดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือยืนยันตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ค ายืนยันที่เป็นประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
“ตัวแบบนี้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานค่อนข้างมาก และอาจ

น าไปพัฒนาด้านนโยบายของบริษัทได้ โดยแต่ละปัจจัยจะสามารถเพิ่มแรงจู.ใจในการเป็นสา

มาชิกที่ดีของพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงถึงระดับปฏิบัติงาน เพราะถือว่า

ทุกคนคือพนักงานของบริษัท ตัวแบบนี้บริษัทสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารทัพยากร

บุคคล โดยเราอาจจะไปมุ่งเน้นในปัจจัยที่ส าคัญเช่น ความพึงพอใจในการท างาน เพราะเมื่อ

พนักงานมีความสมดุลของชีวิตกับงาน ก็จะท าให้พนักงานไม่มีปัญหาด้านความสมดุลของชีวิต 

เพราะบริษัทเราเปิดท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ พนักงานสามารถหยุดได้ 1 วัน อาจส่งผลเสียให้กับ

พนักงานได้ ดังนั้นบริษัทควรส่งเสริมและแก้ปัญหาในด้านนี้ 

ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับ
ต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสิทธิผล 

ความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

 

ความพึงพอใจใน
ชีวิตการท างาน 

 

ความยุตธิรรม 
ในองค์การ 

 

การสร้าง
ภาพลักษณ ์
ของกิจการ 

 

การให้ความ
ช่วยเหลือ 

การค านึงถึง
ผู้อ่ืน 

มีความ
อดทน 

การม ี
ส่วนร่วม 

ส านึกใน
หน้าที่ 

ให้ความ
ร่วมมือ 

ความ
จงรักภักด ี

การเคารพ
เชื่อฟัง 

เผยแพร่
ไมตรีจิต 

ปกป้องหรือ
คุ้มครอง 

การให้
ค าแนะน า 

การพัฒนา
ตนเอง 

ทุ่มเทในการ
ปฏิบตัิงาน 
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ปัจจัยด้านความยุติธรรมก็ส าคัญมาก ถือว่าเป็นกระบวนการที่พนักงานบางส่วนที่ไม่

เข้าใจบริษัท ดังนั้นเราจึงควรให้พนักงานได้มีโอกาสมสี่วนรว่มในการรบัรู้ความยุติธรรมของบริษัท 

อาจมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เค้าได้แสดงออกถึงความต้องการ และความคิดเห็นที่เค้ามี” 

(สหภัทร โภคบูรณกุลชัย, สัมภาษณ์) 

“โมเดลนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญในแต่ละปัจจัยเพื่อที่จะสามารถน าไปพัฒนาด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ บางทีการเป็นผู้บริหารก็จะคิดแต่ว่าพนักงานควรท าอะไร แต่ไม่ได้ค านึงถึงว่า

บริษัทควรให้อะไรกับพนักงานบ้าง เชื่อว่าบริษัทที่มีพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน ย่อม

ท าให้พนักงานอุทิศตน สติปัญญา ความสามารถให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

กับตัวของพนักงานเอง เช่ือว่าหากพนักงานรับรู้ว่าองค์กรมีการพยายามที่จะท าให้พนักงานมี

ความพึงพอใจ มีความผูกพัน ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ เหล่านี้แล้ว ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

องค์กการกับพนักงานจะดีขึ้น พนักงานจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ว่าพฤติกรรมใดควรท า ไม่

ควรท า หากแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปจะส่งผลต่อตนเอง ต่อภาพลักษณ์บริษัทอย่างไร จากตัว

แบบจะเห็นได้ว่ามีความส าคัญทุกด้านค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าทุกๆ ปัจจัย องค์การควร

สนับสนุนหมด ปัจจัยในแต่ละด้านอาจมีความเช่ือมโยงกันในแต่ละตัวของมันเอง หน้าที่ของ

องค์การควรส่งเสริมและปรับปรุงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ และเชื่อว่าจะได้พฤติกรรมทีดีของพนักงาน 

จากแนวคิดตามตัวแบบจะสามารถบ่งช้ีได้ถึงการแสดงพฤติกรรมที่ดีของพนักงาน จาก

ตัวแบบอาจเป็นการเชื่อมโยงกัน ถ้าพนักงานมีความเช่ือ มีความรู้สึก รับรู้ได้ว่าองค์การท าอะไร

ให้กับตนบ้าง พนักงานจะมีทัศนคติที่อยากจะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา โดยแต่ละ

ปัจจัยอาจมีความเช่ือมโยกัน ผมมองว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจใน

งาน ท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน เมื่อพนักงานพึงพอใจและมีทัษนคติบวกกับปัจจัยเหล่านี้แล้ว เค้าก็

จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมที่ดี ที่บริษัทต้องการ และตรงกันข้าม ถ้าเค้าไม่พอใจหรือเห็นว่า

องค์การไม่เป็นธรรม เป็นต้น เค้าก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจ

อะไรออกมา ซึ่งตรงนี้มันคุ้มมากกับการที่องค์การต่างๆที่จะน าตัวแบบนี้ไปใช้ องค์การจะได้รับ

พฤติกรรมที่องค์การอยากได้ทั้งนั้นเลย” (Vareeluck Lumchomkhae, สัมภาษณ์) 

“ปัจจุบันองค์กรต้องการพฤติกรรมของพนักงานตามตัวแบบเหล่านี้มาก ผมเห็นด้วยกับ

ตัวแบบนี้จาก 2 มิติ คือ 1.) มิติของความสัมพันธ์ จากภายใต้เง่ือนไข องค์กรเป็นผู้ให้ และ

พนักงานเป็นผู้รับ จากตัวแบบเห็นได้ว่ามีความสมัพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลที่ยอมรับได้ 2.) มิติการ

รับรู้ เมื่อองค์การเห็นตัวแบบแล้ว เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีความ

เข้าใจอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็น Soft Skill ซึ่งองค์กรต้องการมากใน

ปัจจุบันเนื่องจากไม่มีหลักสูตรการเรียนไหนสอนเรื่องพวกนี้ ดังนั้นเห็นสมควรกับการน าตัวแบบนี้

ไปเผยแพร่ ให้ปรากฏแก่สาธารณะ และอาจมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาให้

ดียิ่งขึ้นต่อไป” (ผศ. ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ, สัมภาษณ์) 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแบบได้รับการยืนยันว่าสามารถน าไปใช้พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ให้ความคิดเห็นตรงกันว่าถ้า ตัวแบบสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา

และส่งเสริม พฤติกรรมที่พึงประสงค์เนื่องจากเมื่อองค์การ ทราบว่าตัวแปรใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่

พึงประสงค์แล้ว  องค์การก็จะสามารถจัดกระท าตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน มี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์การมากขึ้น และควรน าไปเผยแพร่ให้องค์การน าไปใช้เพ่ือรับผลตอบ

กลับและสามารถน าไปพัฒนาตัวแบบให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป 

5.1.4 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) เพื่อน าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความผูกพันต่อองค์การ 

(Com) 2) ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) 3) ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus) และ 4) 

ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน (Sat) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Com) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ (Jus)  โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 

 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ (Ima) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.91 

 ในการประยุกต์ใช้ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการ

เพ่ิมพูนคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ร้านค้าปลีกมีความก้าวหน้า ด้วยความเต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการ

สร้างสรรค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ หรือจ ากัดปริมาณ

งาน มีความจริงใจ ไม่เปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิดว่าที่อ่ืนดีกว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงและให้

ความร่วมมือในการช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของร้านค้าปลีกบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งมีความเต็มใจใน

การผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก

ที่สุดนอกจากนั้นยังต้องการอยู่กับร้านค้าปลีกให้นานมากที่สุด เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน

ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่กลมกลืนกับพนักงานคนอ่ืนๆ ด้วย

ซึ่งจากผลการศึกษา ผู้บริหารควรมีแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการท างานให้กับพนักงานเกิดความพึงพอใจต่อโครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารงาน

พอใจกับบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่

ร่วมกันมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่มีชีวิตในครอบครัวที่มีความอบอุ่น 

จากการที่ผู้ร่วมงานมีความจริงใจเป็นมิตรและรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และ

สมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีความภาคภูมิใจในตนเองว่ามีคุณค่าว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับ

ความรู้ความสามารถได้พูดคุยสื่อสารอย่างเข้าใจกับเพ่ือนร่วมงาน มีความสุขกับการได้รับการยอมรับ

และได้รับความสนใจจากเพ่ือนร่วมงาน 2) ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอที่เหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่

พนักงานทุกระดับความเหมาะสมเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต 3) การได้พัฒนาความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์มากขึ้นพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่

ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 4) การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงกับงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติที่มีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงานมีความ

พึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานที่ท ามีความพึงพอใจต่อการที่มีโอกาสในการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานที่ท าให้เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การจากการได้ท างาน

อย่างเต็มความรู้ ความสามารถของตนเอง และ 5) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายท าให้พนักงานมี

ความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด มีความสุขในการปฏิบัติ

ภารกิจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบและงานที่ ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ

ความสามารถที่มีการประเมินเพ่ือการขึ้นค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมพอใจกับนโยบายหรือมาตรการ

สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานรวมทั้งจากมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหารงาน 

 2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานให้

พนักงานมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของร้านค้าปลีกเป็นที่ตั้ง  สามารถแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนทุกประเด็น พนักงานได้รับการ

ยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผลการปฏิบัติงานดีในการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มี

ความเหมาะสมพนักงานมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การอย่าง

สม่ าเสมอและรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงในทางที่ดี 2) ความผูกพันด้านความรู้สึก จากการ
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ที่พนักงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ

ความส าเร็จด้วยความเต็มใจและยินดีตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและวางแผนที่จะพัฒนาการท างาน

ให้ดียิ่งขึ้นมีความคิดริเริ่มวิธีการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

พนักงานเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

พนักงานน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในมาใช้ใน

การพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ และ 3) ความ

ผูกพันแบบต่อเนื่องเมื่อร้านค้าปลีกมีการพัฒนามากขึ้น พนักงานมีความภาคภูมิใจตามไปด้วยมีความ

ภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานที่นี่เมื่อท างานเป็นเวลานาน จะยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและ

ตั้งใจปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่อ่ืน แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและ

เงินเดือนที่ดีกว่าพนักงานสามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการ

ท างานใหม่ให้กับร้านค้าปลีกได้และพนักงานคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ของร้านค้า

ปลีกเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้

ร้านค้าปลีกประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับร้านค้าปลีกตลอดไป 

 3. ด้านความยุติธรรมในองค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ความยุติธรรมด้านการกระจาย

จากการแบ่งปันผลตอบแทนและมีการจัดสรรงานที่เป็นธรรม มีการจัดสรรรางวัล สวัสดิการอย่าง

เสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและผลประโยชน์ที่ ได้รับอย่างเท่าเทียม  มีโครงสร้างของอัตรา

ผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่าควรจะได้รับและมีอิสระในการท างานในการคิด การ

ตัดสินใจหรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  2) ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานจากการตัดสินใจ

ของผู้บริหารในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ที่จัดแบ่งการ

ท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงานที่เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบ

และนโยบายที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงาน มีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 

รวมทั้งมีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของพนักงานและ 3) ความ

ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ที่เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะ

ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี มีการให้ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้เกียรติกันของ

ผู้บริหาร เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เป็นปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานจากความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในการท างาน

ร่วมกัน 
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 4. ด้านภาพลักษณ์องค์การ ผู้บริหารต้องมีการสร้าง 1) ภาพลักษณ์ของกิจการจาก

กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ มีการ

สร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านการบริหารจัดการที่ดีอันเป็นรากฐาน

แห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการด าเนินการจากกระบวนการทางความคิดและ

จิตใจ ที่จะหล่อหลอมความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบระหว่าง

พนักงานและลูกค้า 2) ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง

ความประทับใจภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการเพราะภาพลักษณ์จะเป็น

กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผลตอบแทนที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพการ

ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของกิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

และมีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่กิจการจ าหน่าย และ 3) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อจากการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้า

ตราใดตราหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากขึ้น มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและ

การสนับสนุนกิจการและมีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจซื้อ 

5.2 การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล 

ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  
 ผู้บริหารต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานให้กับพนักงานเกิดความพึง

พอใจต่อโครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารงานพอใจกับบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริม

ความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันมีความสุขกับการได้ท างานใน

ต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่มีชีวิตในครอบครัวที่มีความอบอุ่น จากการที่ผู้ร่วมงานมีความจริงใจเป็น

มิตรและรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และสมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มี

ความภาคภูมิใจในตนเองว่ามีคุณค่าว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับความรู้ความสามารถได้พูดคุย

สื่อสารอย่างเข้าใจกับเพ่ือนร่วมงาน มีความสุขกับการได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจจากเพ่ือน
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ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Wiig (2004) ที่พบว่าความพึงพอใจในชีวิตการท างานจะเพ่ิมความพึงพอใจ

ในการท างานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานท า ผลผลิตเพ่ิมขึ้นประสิทธิภาพในการท างาน

เพ่ิมขึ้นจากการที่พนักงานมีส่วนร่วมและสนใจงานมากข้ึน และสอดคล้องกับ (Bivens 2016) ที่พบว่า

ความพึงพอใจในชีวิตการท างานท าให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจในการ

ท างาน สร้างความรู้สึกผูกพันและลดอัตราการเปลี่ยนงาน ท าให้ผลผลิตสูงขึ้นผลก าไรเพ่ิมขึ้น บรรลุ

เป้าหมายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ

ผลผลิต ท าให้มีความรู้สึกท่ีดีมีความสุขในการท าให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบให้ค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสมเพียงพอส าหรับ

เงินออมเพ่ืออนาคต สอดคล้องกับ Duxbury, Lyons et al. (2008) ที่พบว่าความพึงพอใจในชีวิตการ

ท างานเกี่ยวข้องกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในการท างาน การปรับปรุงในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างและลักษณะงานที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและศักยภาพของ

พนักงาน และยังสอดคล้องกับ Hartmann, Rutherford et al. (2014) ที่พบว่าความพึงพอใจในชีวิต

การท างานท าให้ชีวิตมีคุณค่าหรือการท างานที่ท าให้เป็นไปตามการยอมรับของสังคมเป็นการ

ผสมผสานระหว่างงานกับชีวิต ที่ส่งผลให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานเสียสละและทุ่มเทให้กับการท างานและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สอดคล้องกับ Ho, Chang et al. (2009) ที่พบว่า

ความส าคัญของความพึงพอใจในชีวิตการท างานเกิดจากค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการ มีการพัฒนาศักยภาพและได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีความก้าวหน้าความมั่นคงในงาน ได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นหรือต าแหน่ง

หน้าที่ให้สูงขึ้น รับผิดชอบงานมากขึ้น มีโอกาสประสบความส าเร็จในงานตามที่มุ่งหวัง  

 การได้พัฒนาความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มากขึ้นพัฒนาระบบการจัดการความรู้

ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและได้รับการ

พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ และสอดคล้องกับ Vemuri & Costanza (2006: 115) ที่

พบว่าความพึงพอใจในชีวิตการท างานเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อการท างานซึ่งตอบสนองความ

ต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจาก
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การท างานซึ่งประเมินได้จากค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มี

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และมีการให้รางวัลแก่พนักงาน   

 การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคงกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่มี

การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงานมีความพึงพอใจที่มีต่อการ

สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานที่ท ามีความพึงพอใจต่อการที่มีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุง

การบริหารงานที่ท าให้เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การจากการได้ท างานอย่างเต็มความรู้ 

ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับ Demirel & Yucel (2013: 111) ที่พบว่าความพึงพอใจ

ในชีวิตการท างานการมีค่านิยมหลายอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานทั้งจากภายใน

งานที่ปฏิบัติอยู่ความสนใจที่มีต่องานโดยตรง รางวัลจากการปฏิบัติงาน ความรู้สึกว่างานมีคุณค่า

น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน และลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายท าให้พนักงานมีความ

พึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด มีความสุขในการปฏิบัติ

ภารกิจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบและงานที่ ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ

ความสามารถที่มีการประเมินเพ่ือการขึ้นค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมพอใจกับนโยบายหรือมาตรการ

สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานรวมทั้งจากมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหารงาน  

 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในชีวิตการท างาน โดยพนักงานในทุกระดับให้ความส าคัญกับ

ภาพรวมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งส่งผลตรงกับความพึงพอใจในชีวิตการท างานโดย

ที่ ผู้บริหารระดับสูงควรยอมรับความสามารถของพนักงาน และควรมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคล

ในองค์การ การอยู่รวมกันการช่วยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวความเป็นมิตรปรึกษาหารือกัน

ระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับ และเพ่ือนร่วมงานในองค์การ ควรให้ความเคารพ

อย่างเท่าเทียมกัน เปิดกว้างต่อความคิดของผู้อ่ืนพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็ มใจ และมี

ความเมตตาต่อผู้ อ่ืน พยายามช่วยเหลือแนะแนวทางแก้ปัญหาสมาชิก ในองค์การ และควรที่จะ

ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการเข้าสังคมอย่างเป็นมิตร

กับพนักงานได้ทุกชั้น และเป็นที่น่าเชื่อถือโดยใช้หลักปิยวาจา พูดจาอ่อนหวานต่อกันเพ่ือเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานและผู้บริการระดับสูงควรเป็นกันเองกับพนักงานในทุกระดับ

เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ และจะก่อให้เกิดความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งจากหลักฐาน

ดังกล่าวนี้จะน ามาซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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5.2.2 ด้านความผูกพันต่อองค์การ  
 ผู้บริหารต้องมีการสร้าง ความผูกพันด้านบรรทัดฐานให้พนักงานมีความซื่อสัตย์และ

จงรักภักดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของร้านค้าปลีกเป็นที่ตั้ง สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วย

ความเป็นธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นทุกประเด็น พนักงานได้รับการยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผล

การปฏิบัติงานดีในการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความเหมาะสมพนักงานมี

พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การอย่างสม่ าเสมอและรู้สึกภูมิใจเมื่อได้

ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงในทางที่ดี สอดคล้องกับ Smyth, Healy et al. (2015) ที่พบว่าความผูกพันต่อ

องค์การแบ่งเป็นความผูกพันด้านจิตใจ อันเป็นอารมณ์ความรู้สึกผูกพันพนักงานรู้สึกถึงการเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบแน่นรวมทั้งที่เกิดจากผลประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ของ

ตนเองกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเป็นความรู้สึกที่ว่าเมื่อเข้าเป็นจงรักภักดีเป็นสิ่งถูกต้องที่ถือเป็น

พันธะที่ต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ความผูกพันองค์การเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างเข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้ผลงานดีขึ้น พนักงานที่มีความผูกพันสูงจะเห็นว่าสิ่งที่ท าไป

เพราะเป็นความถูกต้องทางสังคม 

 สร้างความผูกพันด้านความรู้สึกจากการที่พนักงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จด้วยความเต็มใจและยินดีตามนโยบาย

อย่างเคร่งครัดและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ Kumar (2009) และ

Pati and Kumar (2010) ที่พบว่าความผูกพันเป็นทัศนคติระหว่างเป้าหมายและค่านิยมซึ่งท าให้เกิด

การยอมรับ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีทัศนคติที่ดีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง ที่แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรู้สึกเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น เนื่องจากมี

ความเชื่อในเป้าหมายเดียวกัน จึงมีความตั้งใจทุ่มเท ความพยายามเพ่ือร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ

จะมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งความผูกพันมากตามไปด้วย ซึ่งเป็นรูปการลงทุนของพนักงานที่ได้

ผลตอบแทนที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้รับจากพนักงาน จะอยู่ในรูปของพฤติกรรมที่แสดงออกมี

ความคิดริเริ่มวิธีการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พนักงานเต็มใจ

ที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้าน  พนักงานน า

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในมาใช้ในการพัฒนา

งานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ  

 สร้างความผูกพันแบบต่อเนื่องเมื่อร้านค้าปลีกมีการพัฒนามากขึ้น สอดคล้องกับ Stavros & 

Selling  (2010) ที่พบว่าเหตุผลที่พนักงานเกิดความผูกพันเพราะได้สร้างลงทุนต่อสิ่งนั้นไว้ หากไม่มี
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ความผูกพันต่อกันแล้วจะท าให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเป็นสิ่งที่ต้องท าโดยไม่มีทางเลือกระดับ

ความส าคัญของการลงทุนจะผันแปรตามมิติระยะเวลาคือสิ่งที่ลงทุนจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  ตาม

ระยะเวลาที่ ได้ เสียไปเช่น พนักงานที่ท างานมานานเท่าใดก็จะท าให้ เกิดการสะสมความรู้ 

ประสบการณ์มากขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมีความภาคภูมิใจตามไปด้วยมีความภาคภูมิใจ

และยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานที่นี่เมื่อท างานเป็นเวลานาน จะยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและตั้ งใจ

ปฏิบัติงานจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่อ่ืน แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่

ดีกว่าพนักงานสามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่

ให้กับร้านค้าปลีกได้และพนักงานคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ของร้านค้าปลีกเป็น

ส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้ร้านค้าปลีก

ประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับร้านค้าปลีกต่อไป 

 ผลการวิจัยด้านความผูกพันต่อองค์การจากตัวแบบปัจจัยด้านความผูกพันแบบต่อเนื่องมี

อิทธิพลสูงสุด จากทั้งสามปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในทุกระดับให้ความส าคัญกับความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นส าคัญ แต่เมื่อใดที่พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การแล้ว พนักงาน

จะย่อมทุ่มเทการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถมีการท างานเกินเวลาและมาท างานในวันหยุด

เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และให้ความส าคัญกับองค์การโดยไม่น าคิดเป็นความรู้สึกด้านลบ 

5.2.3 ด้านความยุติธรรมในองค์การ 
  ผู้บริหารต้องมีการสร้างความยุติธรรมด้านการกระจายจากการแบ่งปันผลตอบแทนและมี

การจัดสรรงานที่เป็นธรรม มีการจัดสรร รางวัล สวัสดิการอย่างเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและ

ผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม มีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่า

ควรจะได้รับและมีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจหรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

สอดคล้องกับ Weisner (2003) ที่พบว่าความผูกพันในบริบทของความพึงพอใจในการท างานและการ

ได้รับการสนับสนุนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดผลลัพธ์ในการท างานในเชิงบวกได้แก่ผลการปฏิบัติงาน

ดีขึ้น การลาออกต่ าการขาดงานหรือไม่ให้ความร่วมมือลดลงและลดความเฉื่อยชาในการท างาน  และ

สอดคล้องกับ Kandasamy and Anceri (2009) ที่พบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นพนักงานที่ดีจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความยุติธรรมในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น 

ค่าจ้าง เงินเดือน ความก้าวหน้า ความมั่นคงปลอดภัย ได้อย่างดีที่สุด และสอดคล้องกับ Arménio 

Rego et al (2009) ที่พบว่าองค์ประกอบของความยุติธรรมประกอบด้วย ค่าจ้าง ที่เป็นผลตอบแทนที่

ได้รับเป็นตัวเงิน ผลประโยชน์และสวัสดิการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 
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เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการตั้งใจจะลาออก ความพึงพอใจจากการได้รับการจัดสรร

ค่าจ้างที่ยุติธรรม ด้วยการวัดความพึงพอใจที่ได้รับจากค่าจ้าง ความหลากหลายของทักษะที่มีความ

แตกต่าง ท าให้พนักงานน าความรู้ ความสามารถและความช านาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ที่พนักงานได้ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และความส าคัญของงานที่มี

ผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่หรือการท างานของพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหรือพนักงาน

ภายนอกร้าน 

 สอดคล้องกับ Choen-Charash & Spector (2001)  ได้ท าการศึกษาเรื่องความยุติธรรมโดย

ผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ทุ่มเทในการท างานประสิทธิภาพในการท างาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและใต้บังคับบัญชา 

การแสดงพฤติกรรมที่ดี หากระดับการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงานเพ่ิมมากขึ้น  จะส่งผลท าให้

ระดับแรงกดดันในการท างาน ความเครียดในการท างาน พฤติกรรมเชิงลบ และอัตราการเปลี่ยนงาน

ลดลง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงที่สัมพันธ์กับกับระดับการรับรู้ความยุติธรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคล้องกับ Loi (2006: 168) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ในความยุติธรรมด้านการกระจายกับผลการด าเนินการโดยมีการรับรู้การสนับสนุนของร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างเป็นตัวแปรกลาง พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านการกระจายมีความสัมพันธ์ในทางบวก

กับการรับรู้การสนับสนุน ความยุติธรรมด้านการกระจาย จึงเป็นการรับรู้ถึงความยุติธรรมต่อ

ผลประโยชน์ที่ได้รับในลักษณะต่างๆที่เป็นจ านวนเงินหรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆเช่น

การเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Allen & Griffeth (2003) ที่พบว่าความยุติธรรมด้านการกระจาย

จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณค่าต่อนายจ้างและน ามาซึ่งการได้รับรางวัลที่ตนคาดหวังการตอบ

แทนเป็นลักษณะหน้าที่ทางศีลธรรมและเป็นกลไกของการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือหรือการให้

ประโยชน์ซึ่งกันและกันเมื่อพนักงานใดปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดีจะท าให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีตอบแทน 

เนื่องจากพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้อ่ืนจะเกิดความรู้สึกถึงภาระหน้าที่ว่าจะต้องตอบแทน

ในทางที่เป็นประโยชน์หรือตอบแทนด้วยการปฏิบัติที่ดีเป็นการตอบแทนเช่นจะสร้างภาระหน้าที่อัน

เป็นประโยชน์กับฝ่ายนั้น เมื่อได้รับการปฏิบัติที่ดีจะท าให้เกิดการตอบแทนที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น

ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายพนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าจะต้องตอบแทนต่อการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ที่

ได้รับจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง พนักงานมักจะได้รับการจูงใจให้ตอบแทนร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

โดยการปฏิบัติในแนวทางที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเห็นว่าเกิดคุณค่าและมีความส าคัญจากบรรทัด
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ฐานเกี่ยวกับการตอบแทนการกระท าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานจะสร้าง

ภาระหน้าที่แก่พนักงานในการที่จะตอบแทนในแนวทางที่เป็นประโยชน์ จากการแสดงถึงการดูแลเอา

ใจใส่พนักงานจะสร้างความรู้สึกเป็นภาระหน้าที่ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน

กล่าวคือผู้รับการกระท าที่เป็นประโยชน์จะเกิดความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณซึ่งสามารถลดความรู้สึกนี้ได้

โดยการตอบแทน 

 ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงานจากการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดสรรงานตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ที่จัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน

ที่เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ ระเบียบและนโยบายที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงาน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

ความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน  รวมทั้งมีการจัดสรรงานที่เหมาะสม

สอดคล้องกับความรู้และความสามารถของพนักงาน และสอดคล้องกับ Werner & Teron (2014) ที่

พบว่าความพึงพอใจในการท างานในด้านจิตใจ จะเป็นไปตามชนิดของงาน โอกาสที่จะเรียนรู้ ความ

ยุ่งยากของงาน ปริมาณงาน โอกาสของความส าเร็จเมื่อปฏิบัติงาน การควบคุมและการก าหนดเวลา

ของงานของผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างที่ได้รับและความยุติธรรม

หรือความเสมอภาคในการจ้างและวิธีการให้ค่าจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง การยกย่องนับถือชมเชยการให้

เกียรติและการเชื่อถือในงานที่ส าเร็จการจัดการดูแลพนักงานและนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน 

และสอดคล้องกับ Bracha & Syed (2014) ที่พบว่า ความยุติธรรมที่ให้กับพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ตัดสินว่าได้รับการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอย่างไรซึ่งมี

อิทธิพลต่อการท างาน สัมพันธ์กับผลลัพธ์และศักยภาพของการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและเตรียมรองรับความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต และสอดคล้องกับ Harvey and Haines III (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความยุติธรรมใน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริการพบว่าคุณภาพในการท างานย่อม

ต้องการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ด้วยความความยุติธรรมซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณ

ของผลตอบแทนที่รับได้คือ ความพึงพอใจในงานของพนักงาน จะถูกก าหนดโดยความแตกต่าง

ระหว่างผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริงและการรับรู้ เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน หาก

ผลตอบแทนจริงมากกว่าผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมจะเกิดขึ้นผลตอบแทน เป็นผล

ความรู้สึกของพนักงานที่เกิดเอง เช่นความรู้สึกต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้น เมื่อสามารถเอาชนะความ
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ยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 

ความมั่นใจต้องการได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน  

การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น สอดคล้องกับ Oren Bracha & Talha Syed (2014) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการบริการพบว่า

พนักงานจะมีผลงานที่ดีในการบริการ ซึ่งจะเกิดจากการรับรู้ของพนักงานและมีความความพึงพอใจ 

อันจะส่งผลต่อการท างานด้านบริการที่สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและน าความส าเร็จตาม

เป้าหมายมาสู่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพราะงานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและ

จิตใจ และสนองความต้องการได้ สอดคล้องกับ Cropanzana, Bowen, & Gilliland (2007) ได้

ท าการศึกษาถึงความส าคัญของความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก

กิจกรรมของการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การจ้างงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการให้รางวัล การจัดการความขัดแย้ง การลดขนาดของร้านค้ าปลีก

วัสดุก่อสร้าง และมีอิทธิพลต่อทัศนคติของพนักงาน ได้แก่ ความไว้วางใจและความพึงพอใจในการ

ท างาน น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น  

 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ที่เกิดจากผู้บริหาร พนักงานและองค์การมีความสัมพันธ์ที่ ดี

ของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเป็นพนักงานที่ดี มีการให้ความสุภาพ เคารพ นับถือ ให้

เกียรติกันของผู้บริหาร สอดคล้องกับ Maier and Brunstein (2011) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

เป้าหมายในการท างานของพนักงานกับความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในเป้าหมายในการ

ท างานและการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากทั้งผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในการบรรลุเป้าหมาย จะ

มีความสัมพันธ์พฤติกรรมที่แสดงออกในทางบวกเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อความส าเร็จ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานจากความ

ไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในการท างานร่วมกัน สอดคล้องกับ Zaitman-Speiser (2005) ที่พบว่าเป็น

การรับรู้ต้นทุนเป็นสิ่งที่ลงทุนไปที่เกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงานหรือการลงทุนอ่ืนๆ  ความ

ผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจะเพ่ิมข้ึนเมื่อได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือการรักษาผลตอบแทนจาก

การจ้างงาน การขาดทางเลือกในจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นท าให้รับรู้การสูญเสียประโยชน์จากการออกจาก

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจึงมีความต้องการที่จะอยู่ต่อหรือตระหนักว่าถ้าออกจากงานจะเป็นการยากที่

จะหางานใหม่ท า สอดคล้องกับ Boyd et al (2013) ที่พบว่า ความยุติธรรมเป็นสิ่งส าคัญต่อดุลยภาพ

ชีวิตของพนักงาน  ในกระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับพนักงานด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม 
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สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการท างานให้น าไปสู่ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง    

 ผู้วิจัยยังพบอีกว่าความยุติธรรมด้านการกระจาย มีความส าคัญกับพนักงานในทุกระดับ

เนื่องจาก ทุกระดับให้ความส าคัญในด้านการจัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ 

โปร่งใส เนื่องจากหากพนักงานรับรู้ได้ถึง ความยุติธรรมของการจัดสรรผลตอบแทน จะน าไปสู้

พฤติกรรมที่พึงพอใจ พนักงานจะมุ่งมั่นในการท างาน จนน าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

และตรงกันข้ามหากพนักงานรับรู้ได้ว่าเกิดความไมยุติธรรมเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน จะท าให้เกิด

ความรู้สึกในเชิงลบทันที เช่น การทุ่มเทในการท างานจะลดลง อยากลาออกจากงาน เป็นต้น 

5.2.4 ด้านภาพลักษณ์องค์การ 
  ผู้บริหารต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการจากกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้น

ในจิตใจของลูกค้าในด้านการบริหารจัดการที่ดีอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ ว่ามีความ

แข็งแรง ในการด าเนินการจากกระบวนการทางความคิดและจิตใจ ที่จะหล่อหลอมความรู้สึกของ

ลูกค้าที่มีต่อกิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบระหว่างพนักงานและลูกค้าสอดคล้องกับ 

Giedrius (2009) ที่พบว่าภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้เสมออาจเปลี่ยนจาก

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นไม่ดีหรือจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมาเป็นดีได้ ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจาก

องค์ประกอบต่างๆ ภาพลักษณ์ของกิจการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว และมักได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ด้วยความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี การสื่อสารและสื่อสารมวลชน ท าให้ ทราบข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่าง

กว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจ ถ้ากิจการใดมีภาพลักษณ์ที่ดีที่จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และการสนับสนุนร่วมมือให้

กิจการนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่มีภาพลักษณ์ ไม่ดีย่อมได้รับการต่อต้าน 

ภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของกิจการ 

 การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการสร้างความรู้สึกที่ดี ทั้ง

ด้านพนักงาน สถานที่ และด้านนโยบายการด าเนินงานย่อมช่วยให้เกิดภาพลักษณ์อันงดงาม รวมทั้ง

ได้รับการสนับสนุนและปกป้องเมื่อมีการให้ร้ายโจมตีที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม โดยจะต้องสร้างความรู้สึก

ให้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ น่ายกย่อง ไม่มีข้อน่ารังเกียจใดๆ ทั้ง
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ในเรื่องบุคลิกภาพและกริยามารยาทพนักงาน พูดจาสุภาพ นุ่มนวล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี

คุณภาพ ท างานมีประสิทธิภาพ กระตือรือร้น รวดเร็ว คล่องแคล้วว่องไวด้านสถานที่ต้องสะอาด มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งด้วยการสัมผัสและการมอง ฉะนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ การลงทุนก็ไม่มากให้ผลคุ้มค่าที่สุด จึงต้องมีการจัดสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ส านักงานให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกชื่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างชื่อต าแหน่งหน้าห้อง ป้ายบอกเวลาเปิด -ปิด

ท าการ รวมทั้งขั้นตอนวิธีคิดต่องานแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน 

การสร้างภาพลักษณ์นี้ ถ้าหากกิจการใดพยายามสร้างกันอย่างจริงจังแล้ว ก็คงจะเหมือนกัน

ได้ยาก เพราะว่าภาพลักษณ์นั้น จะสื่อถึง กิจการ สินค้า พนักงานขายและอุปกรณ์ในการขาย เช่นใคร

เป็นเจ้าของปรัชญาในการบริหารคืออะไร ภาระหน้าที่ของกิจการที่มีต่อสังคมเป็นอย่างไร ใครเป็น

ผู้บริหารกิจกรรมทางสังคมที่ท าอยู่นั้นเป็นที่รับรู้ของสังคม แบบผูกขาดโดยให้คู่แข่งขันเข้าร่วมท าด้วย 

คืออะไร มียอดขายเท่าไร มีความก้าวหน้าอย่างไร มีความส าเร็จแค่ไหน อยู่ในสังคมกี่ปีแล้ว และขยับ

ขยายไปต่างประเทศอย่างไร สิ่งเหล่านี้เมื่อน าเอามาบอกให้ผู้ซื้อรับรู้ ใครเล่าจะเหมือนได้ เพราะในแต่

ละกิจการก็มีลักษณะเฉพาะตัวต่างกันไป ภาพลักษณ์ของสินค้า ได้แก่ ประวัติสินค้า เบื้องหลังการ

พัฒนาสินค้า ใครเป็นผู้ค้นคิดเวลาในการวิจัยส่วนผสมพิเศษที่ยากจะหาได้ ยอดขายในปัจจุบัน การ

เจริญเติบโตของส่วนครองตลาดการขายภายในต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดการ

แข่งขัน วิธีการผลิตสินค้าที่พิเศษกว่าคนอ่ืน บทบาทของสินค้าในสังคมช่วยผู้ซื้ออย่างไร ช่วยลดการ

น าเข้าอย่างไรช่วยให้ผู้ซื้อ มีอาชีพอะไร พิจารณาความเป็นอยู่ของผู้ซื้ออย่างไร ล้วนแล้วแต่เป็นภูมิ

หลังที่น่าน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานสร้างคุณค่าเพ่ิมเดิม ให้กับสินค้าทั้งสิ้น ภาพลักษณ์เป็นภาพที่

เกิดขึ้นในใจอันเนื่องมาจากความประทับใจและจะเกิดความทรงจ าทั้งในทางบวกหรือทางลบในตัว

บุคคลนั้น โดยจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่บุคคลนั้นๆ ได้พบเห็นมา หรืออาจเข้า

ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือประสบการณ์สั้นๆ ซึ่งภาพลักษณ์นั้นอาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมขาติหรือ

อาจเกิดข้ึนจากการปรุงแต่ก็ได้ 

 ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความประทับใจ

ภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการเพราะภาพลักษณ์จะเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดในด้านผลตอบแทนที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพการใช้มาตรการ

ที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและพนักงานของกิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีการ

สร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่กิจการ

จ าหน่าย ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการคือภาพที่เกิดขึ้นในใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของกิจการ
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เพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวกิจการ ท าให้มีพฤติกรรมความส านึกต่อหน้าที่ คือ การกระท าของ

พนักงานที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างด้วย

ความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การ

ประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของ

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการกระท าใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาภายใน

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อผลส าเร็จทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรื่องภาพลักษณ์

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดฝ่ายเดียว

หากแต่เป็นเครื่องมือส าคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารระดับสูงโดยตรงการมีภาพลักษณ์ที่

เหมาะสมและดี ถือได้ว่าเป็นสิ่งตอบแทนในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะ

ช่วยให้สามารถรับพนักงานที่ดีมีคุณภาพได้ อีกทั้งยังเป็นที่น่าเชื่อถือในโลกการเงินกับผู้ลงทุน อีกท้ังยัง

มีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย และ

สอดคล้องกับ Austin (2011) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการคือภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้

ซื้อ เป็นภาพที่มีต่อกิจการและอาจจะเป็นภาพที่สิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นแก่จิตใจหรือเป็นภาพที่นึกสร้าง

เองได้ ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดีจะสร้างอารมณ์ที่เป็นมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการได้ซึ่งจะเป็น

สิ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างได้น าหน้าคู่แข่งไปแล้ว

ภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นอาวุธที่ใช้แข่งขันโดยตรงในฐานะท่ีเป็นทั้งความเด่นกับความน่าเชื่อถือพร้อมกัน  

 ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดี  จะช่วยให้กิจการชักจูงใจและดึงดูดผู้ซื้อที่ซึ่งมี

ความหมายต่อการสร้างความส าเร็จได้โดยตรงและการบริหารจุดเด่น ในด้านนี้จะเป็นกลไกส าคัญใน

การประกันให้มีภาพลักษณ์ที่ดีได้เป็นภาพของความประทับใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ซื้อในกิจการของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จะเลือน

รางหรือชัดเจน และเป็นภาพที่ดีหรือเลวเท่านั้นภาพลักษณ์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ

ของของสินค้าหรือบริการและการได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารดาวเทียม โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชนที่ท าให้สังคมรับทราบ

ข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้ากิจการใดมีภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่

ดี ก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและกิจการจะประสบกับความส าเร็จในการด าเนินงานเมื่อ

ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งส าคัญ การส่งเสริมให้กิจการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถ

รักษาไว้ให้ได้ ซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการเปรียบเสมือนหน้าตาของกิจการหรือของสรรพสิ่ง
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ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ คือ มีทั้งดี  ไม่ดี และโดยที่กิจการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุ

ก่อสร้างย่อมต้องการให้บุคคลอ่ืนมองตนในด้านดีเสมอ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการด ารงรักษา

ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ดีอยู่แล้ว หรืออาจต้องสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการใหม่ 

หากของเดิมเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา  

 ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อจากการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตราหนึ่งให้

เกิดขึ้นในใจของลูกค้า ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ได้รับ

ความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากขึ้น มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ

และมีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ  และ

สอดคล้องกับ Madupu (2006) ที่พบว่าภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ เป็นการรับรู้เกี่ยวกับร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างทั้งหมด โดยเปรียบเสมือนมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันและกว่าจะเกิดขึ้นได้

ต้องอาศัยเวลาอันยาวนาน ประกอบกับความเพียรพยายามสะสมเพ่ิมพูนขึ้นทีละน้อย จนฝังรากฐาน

มั่นคงแน่นหนาอยู่ในจิตใจ ในความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของคนทั่วไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความ

ประทับใจอย่างแท้จริง แต่การมองภาพลักษณ์ด้วยความเป็นจริงเปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมีอยู่สองด้าน 

ถ้าจะเปรียบด้านหนึ่งเป็นบวก อีกด้านหนึ่งเป็นลบ ซึ่งภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อจะเป็นเช่นไรส่วนใหญ่ก็

คือภาพที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ ข้อมูล หรือข่าวสารที่ได้รับ จะประทับใจหรือไม่ขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อจึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้า

ตราใดตราหนึ่ง คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจที่มีต่อตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า ส่วนมากมักใช้การ

โฆษณาสินค้าและการส่งเสริมการจ าหน่ายเป็นการสร้าง Brand Image ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเป็นภาพที่

เกิดขึ้นในใจของผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าหรือตราเครื่องหมายการค้าส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย

แต่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เนื่องจากตรายี่ห้อถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่ง

ครองใจของสินค้าที่กิจการต้อองการให้มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน การสร้างภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ

ที่ดี จะต้องท าการค้นหารวบรวมทัศนคติ ท่าทีและความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายอาจใช้การ

ส ารวจวิจัยเข้าประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมีการวางแผนและก าหนดขอบเขต

ของภาพลักษณ์ที่กิจการต้องการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ซื้อน ามาด าเนินงานเพ่ือใช้ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อเนื้อหาข่าวสารที่จะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งใช้ค าขวัญที่ใช้
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ชักจูงใจผู้ซื้อให้เกิดภาพพจน์ตามที่ต้องการหากมีการสื่อสารที่ดีภาพจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความ

มั่นใจและเป็นภาพลักษณ์ 

 ผลการศึกษายังสามารถยืนยันได้อีกว่า องค์การที่มีภาพลักษณ์ดีจะส่งผลให้พนักงานใน

องค์การมีความภาคภูมิใจและจะท าให้มีความตั้งใจในการท างานมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ต้องเริ่มจาก

ภาพลักษณ์ขององค์การ ที่ต้องท าให้พนักงานรับรู้ได้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เช่น ผู้บริหารมี

ประวัติดี มีชื่อเสียง ผู้คนเลื่อมใส กิจการเก่าแก่แต่ทันสมัย มีผลงานที่เชื่อถือได้ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

การท างาน และเป็นองค์การที่เป็นมิตรกับสังคม เป็นต้น 

5.2.5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ 
 1. การให้ความช่วยเหลือ เป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน

ที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การให้อุปกรณ์หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่มีใช้ การ

สร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน 

แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ใน

การให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง 

และสอดคล้องกับ Stavros & Selling  (2010) ที่พบว่าความผูกพันจะถือเป็นพันธะผูกพันที่จะต้องมี

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างเข้าด้วยกันท าให้ผลงานดีขึ้นจากความตั้งใจที่จะท างานหนักเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานและเป็นความถูกต้องทาง

ศีลธรรมหรือสมควรที่จะกระท าต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยจิตส านึกที่ว่า การอยู่ในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง ด้วยความรู้สึกส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 

เพ่ือบรรลุเป้าหมายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างร่วมกัน 

 2. การค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นการกระท าที่แสดงออกด้วยความสมัครใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน

การป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการในเวลาที่

เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง  
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 3. มีความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความ

ยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วย

ความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ 

4. มีความส านึกในหน้าที่  เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบายของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมา
ปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการ
กระท าใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  และสอดคล้องกับ 
Ming-Tien Tsai and Nai-Chang Cheng (2012) ที่พบว่าความยุติธรรมเป็นปัจจัยที่มีผลกับการ
ด าเนินการอันเป็นประโยชน์จากความตั้งใจ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถอย่าง
แท้จริงเพราะร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องการความเจริญก้าวหน้า จากผลงานที่พนักงานเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับการท างานของพนักงาน 
 5. การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและ

รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ

การกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับ 

Schultz & Schultz (2012) พบว่าพฤติกรรมความเฉื่อยชา เป็นระดับของความผูกพันที่น้อยที่สุดซึ่ง

จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะการขาดการเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่สนใจในการ

มาท างานหรือท างานโดยไม่ตั้งใจ ไม่แนะน าหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ พฤติกรรมครุ่นแค้นไม่พอใจต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เกิดจากการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ความหวัง ความปรารถนาและ

ความคาดหวังได้ โดยแสดงออกด้วยการบ่นร าคาญ ไม่พอใจเมื่อต้องท างานหรือได้รับมอบหมายงาน

ให้ท า พฤติกรรมการอ่อนน้อม ท าตามค าสั่ง เชื่อฟังเกรงกลัวหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ไม่ได้มี

ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงาน เพียงแต่รับค าสั่ง แต่มีความสนใจเพียงเล็กน้อยที่จะท าให้ร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างประสบความส าเร็จ พฤติกรรมที่เกิดจากการมีแรงจูงใจ เป็นความผูกพันที่พนักงานได้รับ

การจูงใจแล้ว มีความสุขและพอใจแต่ยังเป็นความรู้สึกเพียงชั่วคราว ในการสนใจต่อความส าเร็จของ

ตนเองมากกว่าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างพฤติกรรมความจงรักภักดี จากการที่มีความรู้สึกมี
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ความสุขต่อการมาท างานและเชื่อว่าท างานที่มีความหมายและเชื่อว่าจะได้รับการยอมรับและได้

รางวัลอย่างยุติธรรม จึงมีความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมและริเริ่มสร้างสรคค์ผลงานให้ดีขึ้น 

 6. ความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อ

พนักงานกลุ่มงานและหน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการ

ปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดย

ส่วนรวม 

 7. การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับ

โครงสร้างร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดยตระหนักและ

ยอมรับถึงความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่

ก าหนดไว้การเคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อ

กฎระเบียบและค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงานและการส่ง

มอบผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งสอดคล้องกับ 

Akram, Haider et al. (2016) ที่พบว่า ความยุติธรรมคือการท าให้พนักงานรู้สึกว่า การท างานของ

เขาสอดคล้องหรือสมดุลกับการท างานที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจัดให้ท างานอย่างเสมอภาคและ

ยุติธรรม เพ่ือให้ท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. มีส่วนร่วมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจใน

กิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมี

ส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับผู้อ่ืน การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจาก

ผู้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม เป็นต้น  และสอดคล้องกับ Williams, Konrad et al. 

(2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความยุติธรรมในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการ

บริการพบว่า มีผลมาจากก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอัน

เกี่ยวข้องกับการกระจายประโยชน์ และสิ่งที่มีคุณค่าใน ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การเข้าถึง

ผลประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการก าหนดภาระหน้าที่ให้แก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ก่อสร้าง การกระจายอย่างเป็นธรรมที่เน้นความเท่าเทียมกันและความเหมาะสม สร้างระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้สูงที่สุดและที่ส าคัญคือการก าหนดอัตราค่าจ้างต้องมีความเป็น

ธรรมเชื่อมโยงกับความสามารถและผลงาน เชื่อมโยงกับต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมด้วย  

 9. การเผยแพร่ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผล

ด้วยความสมัครใจ โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็น

อย่างดี หรือกล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับ Stavros and Selling (2010) ที่พบว่า

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับพนักงานโดยอาศัยการสื่อสาร

โดยมีเป้าหมายให้พนักงานท างานได้ดี มีความรู้ ความเข้าใจและประยุกต์เป็นองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ คิดเป็น พัฒนาได้ เป็นกระบวนการช่วยให้เพ่ิมพูนหรือปรับปรุงความสามารถ โดยมี

เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ที่ใช้โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน การที่ผู้บริหารได้ใช้วิธีการ

กระตุ้น จูงใจให้การสนับสนุนหรือการเสริมแรงเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ความช านาญในการ

ท างาน องค์ประกอบของความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ได้แก่ การพัฒนาร่วมมือ ความมุ่งมั่นในการสร้าง

ความสัมพันธ์และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับ การพูดและรับฟังที่มุ่งให้

เกิดการกระท า การตอบสนองต่อพนักงาน การให้เกียรติตัวตนของพนักงาน การฝึกฝนและการ

ตระเตรียม ความเต็มใจในการให้และรับการพัฒนาด้วยการฝึกสอน ความเข้าใจในความรู้ สึกของ

พนักงานและกลุ่ม และ ความเต็มใจในการสร้างความส าเร็จที่สูงขึ้น  

 10. การให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย

ความสมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

และสอดคล้องกับ MacLean (2006) พบว่ากระบวนการสร้างความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

ควรเริ่มต้นเมื่อเข้าท างาน การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา การท างานเป็นกลุ่มผลประโยชน์ จะท าให้

พนักงานรู้สึกรับผิดชอบและรู้สึกว่ามีความหมายต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมากสร้างความมั่นคง

ทางการงาน จะท าให้เกิดความผูกพันต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมากข้ึน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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 11. มีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

เช่นการรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงานเพ่ือความปลอดภัย การ

รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการ

ต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 12. การพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสใน

การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น 

 13. ความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมี

ความสมัครใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ระบุ

ไว้อย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และยอมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยความสมัครใจ  และสอดคล้องกับ Noe and 

Peacock (2002) ที่พบว่า ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่พนักงานให้กับผลตอบแทนที่ได้รับ 

โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการท างานเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากภายในเป็นความรู้สึกว่าตน

ต้องทุ่มเทและอุทิศตนอย่างเต็มที่อีกส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม ที่

พนักงานต้องแสดงออกในรูปแบบของความจงรักภักดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บ

ความก้าวหน้าในงานอาชีพ รู้สึกว่าตนมีส่วนส าคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย

ใหญ่ ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสนับสนุน

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งหมดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้วย

ความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติโดยบทบาทหน้าที่ หรือไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของงาน หรือ

สัญญาว่าจ้างระหว่างพนักงานกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จึงเป็นพฤติกรรมที่พนักงานเลือกปฏิบัติ

ด้วยตนเอง และแม้จะไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้ระบบการลงโทษมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ

การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าและได้รับการยกย่องแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์จะต้องมีคุณลักษณะคือปฏิบัติด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติโดยไม่ได้ตระหนักถึง

ระบบการให้รางวัลและสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม 

และช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 พฤติกรรมของพนักงานจะอยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดในหน้าที่การปฏิบัติงาน ไม่ได้บังคับให้

พนักงานปฏิบัติ แต่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดและประสิทธิผลของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีการ

ปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ที่สนับสนุนงานของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างให้ราบรื่น เช่น การตรงต่อ

เวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การอาสาปฏิบัติงานโดยไม่ต้องร้องขอ การให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา

ในด้านต่างๆเป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญในการสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวมหรือมีความส าคัญต่อภาพลักษณ์และการยอมรับของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท าให้ระบบในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ด าเนินไปด้วยความราบรื่น ลดความขัดแย้งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากเหตุผลที่ว่า

ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันจะน าไปสู่การจ าหน่าย

สินค้าไปยังผู้ซื้ออย่างยั่งยืน เช่น ในการด าเนินการทุกแห่งมักมีการสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะการ

ให้พนักงานกล่าวทักทายลูกค้าเสมอ สร้างความเป็นกันเองและมีความพร้อมที่จะบริการลูกค้า

ตลอดเวลา ตลอดจนให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยจิตส านึกของการให้บริการอันจะ

น าไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้า  ออกโปรโมชั่น

ราคาพิเศษ ส่วนลด และของแถมตามเทศกาล ตลอดจนการท าตลาดออนไลน์เพ่ือเจาะลูกค้าให้ได้มาก

ที่สุด จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน 

ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มี

คุณค่า มีความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติเชิงบวก  ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หาได้ยากและทดแทนไม่ได้ หากขาดแคลนก็จะส่งผลให้องค์การขาด

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว การเน้นคุณค่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของทุนมนุษย์ 

เป้าหมายสูงสุดคือการท าให้บุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้มีความผูกพันต่อองค์การอย่างเหนียวแน่น 

เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จสูงสุด  ดังนั้นนอกจากความพยายามในการคัดสรรบุคลากรที่มี

ศักยภาพและดึงความสามารถของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว  การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ความสามารถในการท างานให้สูงขึ้น ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุขและ

เกิดความพึงพอใจในการท างานจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมขึ้น ความผูกพันต่อ

องค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานเพราะบุคลากรจะมีความรับผิดชอบ  มีความพยายามตั้งใจที่จะ
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พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ  การสร้างความผูกพันก็เพ่ือจูงใจให้

บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการท างานมากยิ่งขึ้น การสร้างความผูกพันต่อ

องค์การที่ดีให้เกิดขึ้นจะท าให้การด าเนินธุรกิจดีขึ้น ตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการของคณะผู้บริหารเพ่ือจะให้เกิดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายในการสร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อพนักงาน ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ  

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ  

 1. ผู้บริหารระดับสูง ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ใน

เป้าหมายความส าเร็จ ใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความน่าเชื่อถือ คิดนอกกรอบมี

ความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด ปฏิบัติงานด้วยความสุขุม โดยไม่

บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ มีความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจ

กับพนักงานทุกกลุ่มงานและหน่วยงาน เป็นตัวอย่างในการปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการ

คุกคามต่างๆ เสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นใน

การสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยส่วนรวม 

 2. ผู้บริหารระดับกลาง ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในเรื่องของความมุ่งมั่นใน

การพัฒนาผู้ร่วมงาน ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ พัฒนาทุกแผนงานเกิดผลงานที่ดีและใช้นวัตกรรม

การบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างโอกาสในการพัฒนา

ได้ทุกสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลืออันเป็นการกระท าในการอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืนในการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การสร้างสรรค์

ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือ

ลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการ

กระตุ้นให้ก าลังใจ ซึ่งที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานใน

การปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง  มีความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่
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แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่

สะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความ

ไม่พอใจ มีความจงรักภักดีที่แสดงออกต่อผู้น าและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ให้ความสนใจต่อพนักงาน

กลุ่มงานและหน่วยงานและมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการ

คุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับ

ผู้อื่นในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยส่วนรวม ให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ใน

การคิดค้นสิ่งใหม่เช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้น

ในการแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง 

 3. ผู้บริหารระดับต้นควรมีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูล

ผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นคนเปิดเผยเข้าใจง่าย หาโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน ดูแลเอา

ใจใส่สวัสดิภาพของผู้ร่วมงานแต่ละคน น าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานไปปฏิบัติและขอความเห็นชอบ

จากผู้ร่วมงานในเรื่องที่ส าคัญ ก่อนจะมีการด าเนินงาน การให้ความช่วยเหลือเป็นการกระท าในการ

อาสาช่วยเหลือผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน แนะน าผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่ยังไม่เสร็จโดยทันที การให้อุปกรณ์หรือ

ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่มีใช้ การสร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการกระท าในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่

สร้างสรรค์ระหว่างพนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการกระตุ้นและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการ

กระท าที่แสดงออกทั้งค าพูดและการกระท า ในการให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานในการ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและในการพัฒนาตนเอง ค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นการกระท าที่แสดงออกด้วยความ

สมัครใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกันปัญหา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แก่ผู้ร่วมงานที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมและให้ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปัน

ทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความอดทนอดกลั้น เป็นการกระท าที่แสดงออกถึง

ความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุขุมและอดทน โดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ  มีความ

จงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้น าร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อพนักงานกลุ่มงานและ

หน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุ
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ก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และการให้

ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยส่วนรวม มีส่วนร่วมใน

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัย

คุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกับร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิด

ใหม่ๆ กับผู้อ่ืน การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจากผู้อ่ืนในการแสดงความ

คิดเห็นภายในกลุ่ม เป็นต้น 

 การให้ค าแนะน าในเชิงสร้างสรรค์แก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยความ

สมัครใจเช่น การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นในการ

แสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตัวเอง กลุ่มงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มี

พฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเช่นการรายงาน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงานเพ่ือความปลอดภัย การรายงาน

พฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การริเริ่มในการต่อต้ าน

วิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีการพัฒนาตนเอง 

เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงาน

ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม การ

พัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น 

 4. พนักงานระดับปฏิบัติการ ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในเรื่องของความส านึก

ในหน้าที่ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายของร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างด้วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษา

ความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอย่างมีคุณค่า และการกระท าใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ

การบ ารุงรักษาภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การให้ความร่วมมือ เป็นการกระท าที่แสดงออกถึง

ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่เพียงแค่การ

แสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามข่าวสาร

ต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างการเข้าร่วมประชุม การคุ้มครองร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจาก
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ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการกระท าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง มีความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อผู้น าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยรวม การให้ความสนใจต่อ

พนักงานกลุ่มงานและหน่วยงานในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในการ

ปกป้องร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพ่ือชื่อเสียงที่ดีของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง และการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการสร้างประโยชน์ให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดย

ส่วนรวม เคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้าง

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากร โดยตระหนักและยอมรับถึง

ความจ าเป็น รวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดไว้การ

เคารพเชื่อฟังร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อกฎระเบียบและ

ค าสั่งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงานและการส่งมอบผลงาน และมี

ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีส่วนร่วมในร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยคุณธรรม

เป็นแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

เช่น การเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับ

ผู้อื่น การเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจากผู้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นภายใน

กลุ่ม เป็นต้นเผยแพร่ไมตรีจิตที่พนักงานปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเกิดประสิทธิผลด้วย

ความสมัครใจ โดยความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง หรือกล่าวถึงในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่พนักงานในเป็นอย่างดี 

หรือกล่าวถึงสินค้าและบริการของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีพฤติกรรมในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเช่นการรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูส านักงาน

เพ่ือความปลอดภัย การรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้าง การริเริ่มในการต่อต้านวิธีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานในร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้าง มีการพัฒนาตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีขึ้น แสวงหาและไขว่คว้าโอกาสใน

การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือการเรียนรู้กระบวนการทักษะใหม่ๆ เพ่ือ
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สามารถปฏิบัติงานให้กับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้มากขึ้น  มีความกระตือรือร้นและความทุ่มเทใน

การปฏิบัติงาน มีความพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมีความสมัครใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 

เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็น

เพ่ือพัฒนาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยอมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้น

ด้วยความสมัครใจ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 จากผลการวิจัยพบว่าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การจากความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ

องค์การให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ ควรมีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดี

ยิ่งขึ้นด้วยการริเริ่มด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ควรน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์การมาใช้

ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการพัฒนาวิธีการ

ต่างๆ ที่จะท าให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานที่นี่  ควรมีการพัฒนา

วิธีการต่างๆเพ่ือท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและตั้งใจที่ จะปฏิบัติงานจนกว่าจะ

เกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า  ควร

ให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับ

บุคลากรที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นส าคัญเพราะจะท าให้ร้านค้าประสบความส าเร็จและมี

ความตั้งใจที่จะท างานอยู่ด้วยตลอดไป มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็นธรรมตาม

ข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น ควรมีการยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีในการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความเหมาะสม รวมทั้งคณะ

ผู้บริหารร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ควรมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ขององค์การอย่างสม่ าเสมอ 

 ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม

กับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบมีความเหมาะสมและมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลา

หรืองานพิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต มีการ
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พัฒนางานที่ท าให้มีความท้าทายและช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะจะ

ส่งผลให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานที่ จะส่งผลต่อ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีการ

พัฒนาวิธีการต่างๆที่จะสร้างความพึงพอใจจากโครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารงานของ

ร้านที่จะส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ควรมีการพัฒนาวิธีการต่างๆเพ่ือให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างาน

ในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่และมีชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น ผู้ร่วมงานของพนักงานมีความ

จริงใจเป็นมิตรกับพนักงาน มีการพัฒนาวิธีการที่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าชีวิตเป็นไปตามความต้องการที่

เคยฝันใฝ่ไว้และสมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการท าให้มีความสุข มีการแบ่งปัน

ผลตอบแทน การจัดสรรรางวัล สวัสดิการที่เป็นธรรมมีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและ

ผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม มีการจัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน 

รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมในการท างานของ

พนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และความสามารถ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาในบริบทของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทอ่ืนเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง

เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากภาพอนาคตด้วย

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง (MANOVA) เพ่ือสามารถ

วิเคราะห์ตัวแปรที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนว่าควรมีรูปแบบอย่างไร และควรปรับบทบาทอย่างไร 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับต่างๆ  

ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย 

 1. คุณสิทธิชัย ทยานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค 

2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ รองกรรมการบริหาร บริษัท โฮมโปร 

3. คุณนาตยา ต้ังมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม 

4. คุณวารุณี สุริยวนากุล         รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

5. คุณวิไลพร ปิติมานะอารี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้อ านวยการศูนย์ บริษัท โฮมเวิรค์  

6. คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

 
 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย 

 1. คุณสหภัทร โภคบูรณกุลชัย ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวรเซรามิค  มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม           

2. คุณศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้จัดการสาขา บริษัท โฮมโปร 

3. คุณนุชนาฏ มนทินอาจ ผู้จัดการสาขา บริษัท ดูโฮม 

4. คุณชัยยุทธ กรัณยโสภณ ผู้จัดการสาขา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

5. คุณสุรางคณา ฉายประสาท ผู้จัดการสาขา บริษัท โฮมเวิร์ค  

6. คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการสาขา บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
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กลุ่มผู้บริหารระดับต้น ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย 

 1. คุณสุวัฒน์ พรฤกษ์งาม หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท บุญถาวรเซรามิค  มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม           

2. คุณวีณา ผลอุทิศ หัวหน้าหน่วยธุรกิจค้าปลีก บริษัท โฮมโปร 

3. คุณศิริขวัญ บุญเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการตลาด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

4. คุณชนาฎ มนทินอาจ หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท ดูโฮม 

5. คุณภัทรารดี ชินกุลกิจนิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท โฮมเวิร์ค  

6. คุณนงเยาว์ สะอาด หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

 
กลุ่มผู้พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายขององค์การที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย 

 1. คุณเรณู วงกลม พนักงานขาย บริษัท บุญถาวรเซรามิค  มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม           

2. คุณธงชัย ชวาเขต พนักงานขาย บริษัท โฮมโปร 

3. คุณพลากร สิริธนโชค พนักงานขาย บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

4. คุณนุชสรา สินธุอุสาห์ พนักงานขาย บริษัท ดูโฮม 

5. คุณกานดา ผ่านสุวรรณ พนักงานขาย บริษัท โฮมเวิร์ค  

6. คุณบงกช ผิวผุด พนักงานขาย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
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ภาคผนวก ข  
ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างดีในการให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้าง ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะด าเนินสัมภาษณ์โดยมี
ภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การสัมภาษณ์คุณสหภัทร โภคบูรณกุลชัย ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวรเซรามิค   
 

การสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท โฮมโปร 
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การสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
 

การสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท ดูโฮม 
 

การสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท โฮมเวิร์ค 
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การสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
 

การสัมภาษณ์คุณสุวัฒน์ พรฤกษ์งาม หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด 
 



  255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค  
แนวทางการสัมภาษณ์ 
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ประเด็นสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์ 

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุอสร้างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ-สกุล และอายุ 
2. ต าแหน่งงานที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน 
3. ประสบการณ์ท างาน 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2: ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากองค์ประกอบต่างๆ ตัวอย่าง เช่น ความผูกพันต่อ
องค์การมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดหวังและต้องการอยู่ในระดับใด 
 ค าถามข้อที่ 1 ท่านคิดว่าความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร และควรเป็น
อย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในการพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้ ควรท าอย่างไร 
  1.1 ความผูกพันด้านความรู้สึก 
  1.2 ความผูกพันแบบต่อเนื่อง 
  1.3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
 ความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดหวังและต้องการอยู่ในระดับใด 
 ค าถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
และควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในการพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้ ควรท า
อย่างไร 
  2.1 ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
  2.2 การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
  2.3 การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง 
  2.4 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  2.5 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดหวังและต้องการอยู่ในระดับใด 
 ค าถามข้อที่ 3 ท่านคิดว่าการพัฒนาความยุติธรรมในองค์การมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
และควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในการพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้ ควรท า
อย่างไร 
  3.1 ความยุติธรรมด้านการกระจาย 
  3.2 ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน 
  3.3 ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ 
 ภาพลักษณ์ของกิจการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดหวังและต้องการอยู่ในระดับใด 
 ค าถามข้อที่ 4 ท่านคิดว่าการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ มีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร และ
ควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและในการพัฒนาด้านต่างๆ
เหล่านี้ ควรท าอย่างไร  
  4.1 ภาพลักษณ์ของกิจการ 
  4.2 ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 
  4.3 ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 

ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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แบบสอบถามวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย
แบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสอบถามถึงความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี้และ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดนี้จะน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นและข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น และค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามของท่าน
จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

 ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณามา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวสิริพร  ฑิตะล าพูน 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 โดยแบบสอบถามนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบไปด้วย 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบที่ใช้ในส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย √ ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 

2. อายุ  □ ต่ ากว่า 30 ปี  □ 31 – 40 ปี  □ 41 – 50 ปี  □ มากกว่า 50 ปี 

3. สถานะครอบครัว □โสด  □สมรส  □หย่า  

4. ระดับการศึกษา   □ ต่ ากว่าปริญญาตรี □ปริญญาตรี □ปริญญาโท □ปริญญาเอก 

5. รายได้ต่อเดือน  

   □ 15,001 – 25,000 บาท / เดือน  

  □ 25,001 – 30,000 บาท / เดือน 

  □ มากกว่า 30,000 บาท / เดือน 

6. ต าแหน่ง      □ ผู้บริหารระดับสูง  

   □ ผู้จัดการ 

□ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 

  □ พนักงาน 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าชี้แจง     โปรดขีดเครื่องหมาย  √ ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันด้านความรู้สึก      

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ 

     

2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่าง
เคร่งครัด 

     

3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและ
วางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

     

4. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

     

5. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงาน
ไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

     

6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
จากภายนอกและภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนางานและ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     

7. ท่านรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน
ที่ส าคัญขององค์การ 

     

ความผูกพันแบบต่อเนื่อง      

1. เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากข้ึน ท่านมีความภาคภูมิใจ
ตามไปด้วย 

     

2. ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืน ว่าท่านท างานที่
องค์การแห่งนี้ 
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. เมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะ
เกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะได้รับ
ต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

     

4. องค์การมีความส าคัญกับท่านที่สามารถก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับ
องค์การได้ 

     

5. ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ
เป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนและมีความภาคภูมิใจที่ได้
เข้าท างานที่องค์การแห่งนี้ 

     

6. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับองค์การนี้
ตลอดไป 

     

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน      

1. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์การเป็นที่ตั้ง 

     

2. องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็น
ธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

     

3. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผลการปฏิบัติงานดีใน
การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความ
เหมาะสม 

     

4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์การอย่างสม่ าเสมอ 

     

5. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ      

1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้
รับผิดชอบมีความเหมาะสม 

     

2. องค์การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองาน
พิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสม 

     

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต      

การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ      

1. ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์มากขึ้น 

     

2. องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

     

3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

     

4. ท่านได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 

     

การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง      

1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้      

2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมี
อิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงาน 

     

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มี
ความก้าวหน้าในงานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน 

     

4. ความพึงพอใจ ที่มีต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การเรื่อง      
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความก้าวหน้าและความมั่นคง ในการท างานของพนักงาน 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้เสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ 

ที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การ 

     

6. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถใน
ความรับผิดชอบในองค์การนี้   

     

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน      

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและการจัดองค์การในการ
บริหารงานในองค์การ 

     

2. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

     

3. ท่านรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท า
อยู่ในปัจจุบัน 

     

4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น ผู้ร่วมงานของท่านมี
ความจริงใจเป็นมิตรกับท่าน 

     

5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และ
สมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามท่ีท่านต้องการ 

ในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข 

     

6. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและตนเองมีคุณค่า
ในชีวิตปัจจุบัน 

     

7. ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่ท างานของท่านมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     

8. ท่านคิดว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับความรู้ความสามารถของ
ตนเองท าให้ท่านมีความสุข 
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9. ท่านคิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับเพ่ือนร่วมงาน ท า
ให้ท่านมีความสุข 

     

10.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับ การได้รับการยอมรับและให้ความ
สนใจจากเพ่ือนร่วมงานทั้งในที่ท างานและ 

ต่างองค์การ 

     

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย      

1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและความถนัดของท่าน 

     

2. ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หรือรับผิดชอบ 

     

3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ 

     

4. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถท่ีมีการประเมิน
เพ่ือการข้ึนค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม 

     

5. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายหรือมาตรการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับพนักงานขององค์การ 

     

6. ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การมีมาตรการการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างคุ้มค่าในการบริหารงานในองค์การเช่น วัสดุอุปกรณ์และ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

     

ความยุติธรรมในองค์การ 

ความยุติธรรมด้านการกระจาย      

1. มกีารแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การที่เป็นธรรม      

2. มกีารจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม      

3. มกีารจัดสรร รางวัล สวัสดกิารต่างๆ ที่เป็นธรรม      
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. มีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและผลประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างเท่าเทียม 

     

5. มโีครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่า
ควรจะได้รับ 

     

6. มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ และวิธีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   

     

ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน      

1. การตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
รับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน 

     

2. มีการจัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน       

3. มีการจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ 
ระเบียบและนโยบายขององค์การ 

     

4. มีการจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมของพนักงาน 

     

5. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 

     

6. มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และ
ความสามารถของพนักงาน 

     

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์      

1. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดจากผู้บริหาร 
พนักงานและองค์การ 

     

2. ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการ
เป็นพนักงานที่ดี 

     

3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้ความสุภาพ เคารพ 
นับถือ ให้เกียรติกันของผู้บริหาร 
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์การ 

     

5. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการท างานของพนักงาน 

     

6. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความไว้วางใจและความ
ซื่อสัตย์ ในการท างานร่วมกัน 

     

การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ      

1. มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ 

     

2. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

     

3. มีการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงมั่นคงของ
กิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการด าเนินการ 

     

4.กระบวนการทางความคิดและจิตใจ ที่จะหล่อหลอมความรู้สึก
ของลูกค้าที่มีต่อกิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบระหว่าง
พนักงานและลูกค้า 

     

ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ      

1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความประทับใจ
ภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการ 

     

2. ภาพลักษณ์ที่กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผลตอบแทนที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพ 

     

3. ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและ
พนักงานของกิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

     

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าใน
ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย  
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รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
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ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ      

1. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตรา
หนึ่งให้เกิดข้ึนในใจของลูกค้า 

     

2. ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากข้ึน  

     

3. มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ 

     

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ 

     

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน 

1. พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการเพิ่มพูนคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานให้องค์การมีความก้าวหน้า 

     

2. พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

     

3. พนักงานมีความรับผิดชอบ ไมป่ฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ ไม่
จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจไมห่าโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิด
ว่าที่อ่ืนดีกว่า 

     

4. พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความ
ร่วมมือมากกว่าและจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การ
บรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม 

     

5. พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจทีจ่ะผลักดันการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

     

6. พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับ
องค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากท่ีสุด 

     

7. พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด      



  269 

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ 

8. พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การและ
แสดงออกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่กลมกลืนกับพนักงาน
คนอ่ืนๆ ในองค์การด้วย 

     

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

*** ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก จ  
แบบประเมินเพ่ือความเที่ยงตรงทางเนื้อหา 
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แบบสอบถามวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

ค าชี้แจง 

 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย
แบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสอบถามถึงความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
พนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี้และ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดนี้จะน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นและข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น และค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามของท่าน
จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

 โดยแบบประเมินนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปด้วย 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบที่ใช้ในส าหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบริหารงานสี
เขียวในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิ

พิจารณาประเมิน และให้ค าแนะน า 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจัย นางสาวสิริพร  ฑิตะล าพูน 

ค าชี้แจง เชิญท่านพิจารณาข้อค าถาม/ข้อสอบ ส าหรับการวิจัยแต่ละข้อว่า มีความเหมาะสม ไม่ขัด
จริยธรรม และสอดคล้องกับ นิยามเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่ ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่า สอดคล้องให้เขียน    ที่ช่อง  +1 , ไม่แน่ใจ ที่ช่อง 0 , ไม่สอดคล้อง ที่ช่อง 1  

และกรุณาให้ค าแนะน า 

 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณามา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวสิริพร  ฑิตะล าพูน 
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย √ ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 

2. อายุ  □ ต่ ากว่า 30 ปี  □ 31 – 40 ปี  □ 41 – 50 ปี  □ มากกว่า 50 ปี 

3. สถานะครอบครัว □โสด  □สมรส  □หย่า  

4. ระดับการศึกษา   □ ต่ ากว่าปริญญาตรี □ปริญญาตรี □ปริญญาโท □ปริญญาเอก 

5. รายได้ต่อเดือน  

   □ 15,001 – 25,000 บาท / เดือน  

  □ 25,001 – 30,000 บาท / เดือน 

  □ มากกว่า 30,000 บาท / เดือน 

6. ต าแหน่ง      □ ผู้บริหารระดับสูง  

   □ ผู้จัดการ 

□ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 

  □ พนักงาน 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าชี้แจง     โปรดขีดเครื่องหมาย  √ ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันด้านความรู้สึก 

1. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์การ 

+1 +1 +1 1 

2. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่าง
เคร่งครัด 

+1 +1 +1 1 

3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและ
วางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 1 

4. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1 

5. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงาน
ไปแล้วหรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

+1 +1 +1 1 

6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
จากภายนอกและภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนางานและ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 1 

7. ท่านรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองค์การที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน
ที่ส าคัญขององค์การ 

+1 +1 +1 1 

ความผูกพันแบบต่อเนื่อง     

1. เมื่อองค์การของท่านมีการพัฒนามากข้ึน ท่านมีความภาคภูมิใจ
ตามไปด้วย 

+1 +1 +1 1 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืน ว่าท่านท างานที่
องค์การแห่งนี้ 

+1 +1 +1 1 

3. เมื่อท่านท างานในองค์การแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะ
เกษียณอายุโดยไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์การอ่ืน แม้ว่าจะได้รับ
ต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

+1 +1 +1 1 

4. องค์การมีความส าคัญกับท่านที่สามารถก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการท างานได้เองโดยเสนอรูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้กับ
องค์การได้ 

+1 +1 +1 1 

5. ท่านคิดว่าในการท างานควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ
เป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตนและมีความภาคภูมิใจที่ได้
เข้าท างานที่องค์การแห่งนี้ 

+1 +1 +1 1 

6. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะท างานกับองค์การนี้
ตลอดไป 

+1 +1 +1 1 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน     

1. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์การเป็นที่ตั้ง 

+1 +1 +1 1 

2. องค์การสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยความเป็น
ธรรมตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

+1 +1 +1 1 

3. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยทุกครั้งที่มีผลการปฏิบัติงานดีใน
การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1 

4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์การอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

5. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี +1 +1 +1 1 

ด้านความพึงพอใจในชีวิตการท างาน  

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ     

1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้
รับผิดชอบมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 

2. องค์การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับการท างานล่วงเวลาหรืองาน
พิเศษแก่พนักงานทุกระดับความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอส าหรับเงินออมเพ่ืออนาคต +1 +1 +1 1 

การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ     

1. ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์มากขึ้น 

+1 +1 +1 1 

2. องค์การมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

+1 0 +1 0.66 

3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

+1 +1 +1 1 

4. ท่านได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอการเติบโตในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ให้ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 

+1 +1 +1 1 

การได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโตและม่ันคง     

1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้ +1 +1 +1 1 

2. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมี
อิสระในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในงาน 

+1 +1 +1 1 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มี +1 +1 +1 1 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

ความก้าวหน้าในงานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบัน 

4. ความพึงพอใจ ที่มีต่อวิธีการด าเนินงานขององค์การเรื่อง
ความก้าวหน้าและความมั่นคง ในการท างานของพนักงาน 

+1 0 +1 0.66 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่องค์การเปิดโอกาสให้เสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ 

ที่ท าให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์การ 

+1 +1 +1 1 

6. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถใน
ความรับผิดชอบในองค์การนี้   

+1 +1 +1 1 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน     

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและการจัดองค์การในการ
บริหารงานในองค์การ 

+1 +1 +1 1 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างพนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

+1 +1 +1 1 

3. ท่านรู้สึกมีความสุขกับการได้ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท า
อยู่ในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 1 

4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น ผู้ร่วมงานของท่านมี
ความจริงใจเป็นมิตรกับท่าน 

+1 0 +1 0.66 

5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตขณะนี้เป็นไปตามความต้องการที่เคยฝันใฝ่ไว้และ
สมปรารถนาที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามท่ีท่านต้องการ 

ในชีวิตท าให้ท่านมีความสุข 

+1 +1 +1 1 

6. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและตนเองมีคุณค่า
ในชีวิตปัจจุบัน 

+1 +1 +1 1 

7. ท่านมีความสุขที่สิ่งแวดล้อมทีในที่ท างานของท่านมีความ +1 +1 +1 1 



  278 

รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8. ท่านคิดว่าการได้ท างานที่ตนรักตรงกับความรู้ความสามารถของ
ตนเองท าให้ท่านมีความสุข 

+1 +1 0 0.66 

9. ท่านคิดว่าการได้พูดคุยสื่อสาร อย่างเข้าใจ กับเพ่ือนร่วมงาน ท า
ให้ท่านมีความสุข 

+1 +1 +1 1 

10.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับ การได้รับการยอมรับและให้ความ
สนใจจากเพ่ือนร่วมงานทั้งในที่ท างานและ 

ต่างองค์การ 

+1 +1 +1 1 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย     

1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและความถนัดของท่าน 

+1 +1 +1 1 

2. ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หรือรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 1 

3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ 

+1 0 +1 0.66 

4. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถท่ีมีการประเมิน
เพ่ือการข้ึนค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม 

+1 +1 +1 1 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายหรือมาตรการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับพนักงานขององค์การ 

+1 +1 +1 1 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การมีมาตรการการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างคุ้มค่าในการบริหารงานในองค์การเช่น วัสดุอุปกรณ์และ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

+1 +1 +1 1 

ความยุติธรรมในองค์การ 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

ความยุติธรรมด้านการกระจาย     

1. มกีารแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การที่เป็นธรรม +1 0 +1 0.66 

2. มกีารจัดสรรงานขององค์การที่เป็นธรรม +1 +1 +1 1 

3. มกีารจัดสรร รางวัล สวัสดกิารต่างๆ ที่เป็นธรรม +1 +1 +1 1 

4. มีความเสมอภาคระหว่างผลงานที่ท าและผลประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างเท่าเทียม 

+1 +1 +1 1 

5. มโีครงสร้างของอัตราผลตอบแทนเป็นจ านวนที่พนักงานรับรู้ว่า
ควรจะได้รับ 

+1 0 +1 0.66 

6. มีอิสระในการท างานในการคิด การตัดสินใจ และวิธีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   

+1 +1 +1 1 

ความยุติธรรมด้านการจัดสรรงาน     

1. การตัดสินใจขององค์การในการจัดสรรงานตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
รับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน 

+1 +1 +1 1 

2. มีการจัดแบ่งการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงาน  +1 +1 +1 1 

3. มีการจัดสรรงานมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พนักงานเคารพ กฎ 
ระเบียบและนโยบายขององค์การ 

0 +1 +1 0.66 

4. มีการจัดสรรงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมของพนักงาน 

+1 +1 +1 1 

5. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมในการท างานของพนักงานทุกคน 

+1 +1 +1 1 

6. มีการจัดสรรงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้และ
ความสามารถของพนักงาน 

+1 +1 +1 1 

ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์     
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

1. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดจากผู้บริหาร 
พนักงานและองค์การ 

+1 +1 +1 1 

2. ความสัมพันธ์ที่ดีของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการ
เป็นพนักงานที่ดี 

+1 +1 0 0.66 

3. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์คือการให้ความสุภาพ เคารพ 
นับถือ ให้เกียรติกันของผู้บริหาร 

+1 +1 +1 1 

4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์การ 

+1 +1 +1 1 

5. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการท างานของพนักงาน 

+1 +1 +1 1 

6. ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ เป็นความไว้วางใจและความ
ซื่อสัตย์ ในการท างานร่วมกัน 

+1 +1 +1 1 

การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ 

ด้านภาพลักษณ์ของกิจการ     

1. มีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกิจการ 

+1 +1 +1 1 

2. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

0 +1 +1 0.66 

3. มีการสร้างภาพลักษณ์อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงมั่นคงของ
กิจการ ว่ามีความแข็งแรง ในการด าเนินการ 

+1 +1 +1 1 

4.กระบวนการทางความคิดและจิตใจ ที่จะหล่อหลอมความรู้สึก
ของลูกค้าที่มีต่อกิจการจากประสบการณ์จากผลกระทบระหว่าง
พนักงานและลูกค้า 

+1 +1 +1 1 

ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ     

1. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความประทับใจ +1 +1 +1 1 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

ภาพลักษณ์จากช่องทางการสื่อสารเฉพาะบุคคลของกิจการ 
2. ภาพลักษณ์ที่กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผลตอบแทนที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการและพนักงานที่ดีมีคุณภาพ 

+1 0 +1 0.66 

3. ใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดลักษณะเป็นบวกต่อสินค้าและ
พนักงานของกิจการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

+1 +1 +1 1 

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้เกิดข้ึนในจิตใจของลูกค้าใน
ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่กิจการจ าหน่าย  

+1 +1 +1 1 

ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ     

1. มีการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการโดยเน้นไปสินค้าตราใดตรา
หนึ่งให้เกิดข้ึนในใจของลูกค้า 

+1 +1 +1 1 

2. ภาพลักษณ์ของกิจการในด้านความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และลูกค้ามากข้ึน  

+1 +1 +1 1 

3. มีการใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สื่อสารมวลชน ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจและการสนับสนุนกิจการ 

+1 +1 +1 1 

4. มีการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าตราใดตราหนึ่งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ 

+1 +1 +1 1 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน 

1. พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถในการเพิ่มพูนคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานให้องค์การมีความก้าวหน้า 

+1 +1 +1 1 

2. พนักงาน เต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

+1 0 +1 0.66 

3. พนักงานมีความรับผิดชอบ ไมป่ฏิเสธที่จะท าการริเริ่มใดๆ ไม่
จ ากัดปริมาณงาน มีความจริงใจไมห่าโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เมื่อคิด
ว่าที่อ่ืนดีกว่า 

+1 +1 +1 1 

4. พนักงานมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงกว่าและให้ความ
ร่วมมือมากกว่าและจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การ

+1 +1 +1 1 
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รายการ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่านที่ 

1 

ท่านที่ 

2 
ท่านที่ 

3 
ค่าเฉลี่ย 

บรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่สนุกกับงานก็ตาม 

5. พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจทีจ่ะผลักดันการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เต็มก าลังเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

+1 0 +1 0.66 

6. พนักงานมีแนวโน้มสูงที่จะเสียสละ ต้องการมีส่วนร่วมกับ
องค์การและสนับสนุนเป้าหมายให้บรรลุผลมากท่ีสุด 

+1 +1 +1 1 

7. พนักงานต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด 
เพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ 

+1 +1 +1 1 

8. พนักงานยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การและ
แสดงออกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การที่กลมกลืนกับพนักงาน
คนอ่ืนๆ ในองค์การด้วย 

+1 +1 +1 1 

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก ช  
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ซ  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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DATE:  4/19/2018 

TIME: 20:55 

 

 

L I S R E L  8.72 

 

BY 

 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

 

 

 

This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005 

Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Admin\Desktop\CFA\CFA1.SPJ: 

 

 Raw Data from file 'C:\Users\Admin\Desktop\CFA\data1.psf' 

 Latent Variables  Com Sat Jus Ima Bedv 

 Relationships 

 Com1 = Com 

 Com2 = Com 

 Com3 = Com 

 Sat1 = Sat 

 Sat2 = Sat 

 Jus1 = Jus 

 Jus2 = Jus 

 Jus3 = Jus 

 Ima1 = Ima 

 Ima2 = Ima 

 Ima3 = Ima 

 Com = Bedv 

 Sat = Bedv 

 Jus = Bedv 

 Ima = Bedv 

 Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC 

 End of Problem 
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Covariance Matrix        

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.33 

     Com2       0.29       0.35 

     Com3       0.26       0.28       0.35 

     Sat1       0.24       0.23       0.21       0.35 

     Sat2       0.20       0.20       0.19       0.22       

0.26 

     Jus1       0.22       0.23       0.21       0.21       

0.18       0.31 

     Jus2       0.22       0.23       0.21       0.21       

0.19       0.24 

     Jus3       0.18       0.19       0.17       0.17       

0.15       0.19 

     Ima1       0.18       0.19       0.18       0.18       

0.16       0.16 

     Ima2       0.17       0.18       0.17       0.20       

0.17       0.16 

     Ima3       0.20       0.21       0.21       0.23       

0.21       0.19 

 

          

Covariance Matrix        

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.29 

     Jus3       0.19       0.25 

     Ima1       0.16       0.11       0.30 

     Ima2       0.16       0.14       0.16       0.24 

     Ima3       0.20       0.15       0.18       0.19       

0.32 
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 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima 

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

     Com1          0          0          0          0 

     Com2          1          0          0          0 

     Com3          2          0          0          0 

     Sat1          0          0          0          0 

     Sat2          0          3          0          0 

     Jus1          0          0          0          0 

     Jus2          0          0          4          0 

     Jus3          0          0          5          0 

     Ima1          0          0          0          0 

     Ima2          0          0          0          6 

     Ima3          0          0          0          7 

 

         GAMMA        

 

                Bedv 

            -------- 

      Com          8 

      Sat          9 

      Jus         10 

      Ima         11 

 

         PSI          

 

                 Com        Sat        Jus        Ima 

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

                  12         13         14         15 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1 

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

--   -------- 

                  16         17         18         19         

20         21 

 

         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3 

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

-- 

                  22         23         24         25         

26 
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 Number of Iterations = 15 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

  

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               35.14 

  

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               29.58 

  

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

  

     Sat2        - -       0.44        - -        - - 

                         (0.02) 

                          26.06 

  

     Jus1        - -        - -       0.48        - - 

  

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

                                    (0.02) 

                                     30.34 

  

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

                                    (0.02) 

                                     22.70 

  

     Ima1        - -        - -        - -       0.39 

  

     Ima2        - -        - -        - -       0.40 

                                               (0.02) 

                                                18.99 

  

     Ima3        - -        - -        - -       0.48 

                                               (0.02) 

                                                19.33 
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         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.90 

              (0.04) 

               23.95 

  

      Sat       0.99 

              (0.04) 

               24.30 

  

      Jus       0.90 

              (0.04) 

               22.66 

  

      Ima       0.95 

              (0.05) 

               18.48 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.88       1.00 

      Jus       0.81       0.89       1.00 

      Ima       0.86       0.94       0.86       1.00 

     Bedv       0.90       0.99       0.90       0.95       

1.00 

 

         PHI          

 

                Bedv    

            -------- 

                1.00 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.20       0.02       0.18       0.09 

              (0.02)     (0.02)     (0.02)     (0.02) 

                8.99       1.11       7.89       3.79 
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         Squared Multiple Correlations for Structural 

Equations   

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.80       0.98       0.82       0.91 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.80       0.98       0.82       0.91 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

                0.06       0.06       0.10       0.10       

0.07       0.08 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     

(0.01)     (0.01) 

               11.65      10.94      14.28      13.16      

12.20      12.80 

  

 

         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

                0.05       0.10       0.15       0.08       

0.09 

              (0.00)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     

(0.01) 

                9.79      15.26      15.57      13.41      

12.82 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

                0.82       0.84       0.72       0.70       

0.74       0.75 
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         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

                0.84       0.59       0.50       0.68       

0.71 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 40 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 128.56 (P = 

0.00) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 

130.88 (P = 0.00) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 

90.88 

            90 Percent Confidence Interval for NCP = (59.97 ; 

129.39) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.21 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.15 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.10 ; 

0.22) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.062 

            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.050 

; 0.073) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 

0.050 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 

0.31 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.25 ; 

0.37) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.22 

                       ECVI for Independence Model = 22.68 

  

     Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of 

Freedom = 13561.54 

                           Independence AIC = 13583.54 

                                Model AIC = 182.88 

                              Saturated AIC = 132.00 

                           Independence CAIC = 13642.91 

                               Model CAIC = 323.20 

                             Saturated CAIC = 488.20 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
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                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.72 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                             Critical N (CN) = 297.75 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0082 

                             Standardized RMR = 0.027 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 

0.94 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 

0.58 

 

                                                                                 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.33 

     Com2       0.29       0.35 

     Com3       0.26       0.27       0.35 

     Sat1       0.23       0.24       0.22       0.35 

     Sat2       0.20       0.21       0.19       0.22       

0.26 

     Jus1       0.21       0.21       0.20       0.22       

0.19       0.31 

     Jus2       0.21       0.22       0.20       0.22       

0.19       0.24 

     Jus3       0.16       0.17       0.16       0.17       

0.15       0.19 

     Ima1       0.17       0.18       0.17       0.18       

0.16       0.16 

     Ima2       0.18       0.19       0.17       0.19       

0.17       0.17 

     Ima3       0.21       0.22       0.20       0.22       

0.20       0.20 
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         Fitted Covariance Matrix 

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.29 

     Jus3       0.19       0.25 

     Ima1       0.16       0.13       0.30 

     Ima2       0.17       0.13       0.16       0.24 

     Ima3       0.20       0.16       0.18       0.19       

0.32 

 

         Fitted Residuals 

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.00 

     Com2       0.00       0.00 

     Com3       0.00       0.00       0.00 

     Sat1       0.01      -0.01      -0.01       0.00 

     Sat2       0.00      -0.01       0.00       0.00       

0.00 

     Jus1       0.02       0.02       0.02      -0.01      -

0.01       0.00 

     Jus2       0.01       0.01       0.01      -0.01       

0.00       0.00 

     Jus3       0.02       0.02       0.02       0.00       

0.00       0.00 

     Ima1       0.01       0.00       0.01       0.00       

0.00       0.00 

     Ima2      -0.01      -0.01      -0.01       0.01       

0.01      -0.01 

     Ima3      -0.01      -0.01       0.00       0.01       

0.01      -0.01 

 

         Fitted Residuals 

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.00 

     Jus3       0.00       0.00 

     Ima1       0.00      -0.01       0.00 

     Ima2      -0.01       0.01       0.00       0.00 

     Ima3       0.00      -0.01       0.00       0.00       

0.00 
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 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.01 

   Median Fitted Residual =    0.00 

  Largest Fitted Residual =    0.02 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|43321000  

 - 0|999887655  

 - 0|444322221000000000000000  

   0|2222333  

   0|558888  

   1|011134  

   1|566677 

 

         Standardized Residuals   

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.48        - - 

     Com3      -1.99       1.53        - - 

     Sat1       1.35      -2.87      -2.54        - - 

     Sat2      -0.63      -3.24      -1.23        - -        - 

- 

     Jus1       3.90       3.46       3.26      -1.30      -

2.46        - - 

     Jus2       2.95       3.55       2.97      -2.21      -

0.81       1.59 

     Jus3       3.10       3.26       2.67       0.58       

0.71      -0.29 

     Ima1       1.52       0.93       1.81       0.31      -

1.11      -0.51 

     Ima2      -2.68      -2.49      -1.37       2.42       

2.88      -2.29 

     Ima3      -2.33      -2.50       0.45       2.84       

3.93      -2.99 

 

         Standardized Residuals   

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3      -1.24        - - 

     Ima1       0.05      -2.45        - - 

     Ima2      -2.45       1.75       0.52        - - 

     Ima3      -1.15      -2.47      -0.62       0.11        - 

- 
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -3.24 

   Median Standardized Residual =    0.00 

  Largest Standardized Residual =    3.93 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 3|20  

 - 2|9755555443320  

 - 1|432221  

 - 0|866530000000000000  

   0|13555679  

   1|355688  

   2|47899  

   3|01335699 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for     Sat1 and     Com2  -2.87 

 Residual for     Sat2 and     Com2  -3.24 

 Residual for     Ima2 and     Com1  -2.68 

 Residual for     Ima3 and     Jus1  -2.99 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for     Jus1 and     Com1   3.90 

 Residual for     Jus1 and     Com2   3.46 

 Residual for     Jus1 and     Com3   3.26 

 Residual for     Jus2 and     Com1   2.95 

 Residual for     Jus2 and     Com2   3.55 

 Residual for     Jus2 and     Com3   2.97 

 Residual for     Jus3 and     Com1   3.10 

 Residual for     Jus3 and     Com2   3.26 

 Residual for     Jus3 and     Com3   2.67 

 Residual for     Ima2 and     Sat2   2.88 

 Residual for     Ima3 and     Sat1   2.84 

 Residual for     Ima3 and     Sat2   3.93 

 

                                                                                 

 

                         Qplot of Standardized Residuals 
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 -

3.5...........................................................

............... 

   -3.5                                                                      

3.5 

                             Standardized Residuals 

 

                                                                                 

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       3.35       2.91       0.00 

     Com2        - -       5.79       1.43       4.03 

     Com3        - -       0.01       2.34       0.95 

     Sat1       3.11        - -       3.38      12.26 

     Sat2       6.80        - -       2.07      15.57 

     Jus1       4.77       2.27        - -       4.31 

     Jus2       1.92       0.33        - -       0.20 

     Jus3       5.07       2.70        - -       0.32 

     Ima1       4.66       0.15       0.16        - - 

     Ima2       8.38       0.84       2.26        - - 

     Ima3       3.81       5.58       5.60        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     
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                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.08       0.05       0.00 

     Com2        - -      -0.11       0.04      -0.08 

     Com3        - -       0.00       0.05       0.04 

     Sat1      -0.09        - -      -0.10       0.41 

     Sat2      -0.11        - -      -0.07       0.39 

     Jus1       0.07      -0.09        - -      -0.10 

     Jus2       0.04      -0.03        - -      -0.02 

     Jus3       0.07       0.08        - -       0.02 

     Ima1       0.10      -0.05      -0.02        - - 

     Ima2      -0.11       0.11      -0.06        - - 

     Ima3      -0.08       0.36      -0.11        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.08       0.05       0.00 

     Com2        - -      -0.11       0.04      -0.08 

     Com3        - -       0.00       0.05       0.04 

     Sat1      -0.09        - -      -0.10       0.41 

     Sat2      -0.11        - -      -0.07       0.39 

     Jus1       0.07      -0.09        - -      -0.10 

     Jus2       0.04      -0.03        - -      -0.02 

     Jus3       0.07       0.08        - -       0.02 

     Ima1       0.10      -0.05      -0.02        - - 

     Ima2      -0.11       0.11      -0.06        - - 

     Ima3      -0.08       0.36      -0.11        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.14       0.08       0.00 

     Com2        - -      -0.19       0.06      -0.13 

     Com3        - -       0.01       0.08       0.07 

     Sat1      -0.15        - -      -0.17       0.69 

     Sat2      -0.22        - -      -0.13       0.76 

     Jus1       0.13      -0.16        - -      -0.18 

     Jus2       0.08      -0.07        - -      -0.04 

     Jus3       0.14       0.16        - -       0.05 

     Ima1       0.18      -0.08      -0.04        - - 

     Ima2      -0.22       0.24      -0.13        - - 

     Ima3      -0.15       0.63      -0.20        - - 

 

         Modification Indices for BETA            

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - -      17.94      55.40       9.86 

      Sat      17.94        - -       9.85      55.40 

      Jus      55.40       9.86        - -      17.94 
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      Ima       9.86      55.40      17.94        - - 

 

         Expected Change for BETA         

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - -      -3.23       0.71      -0.64 

      Sat      -0.41        - -      -0.33       1.70 

      Jus       0.66      -2.41        - -      -0.88 

      Ima      -0.29       6.09      -0.43        - - 

 

         Standardized Expected Change for BETA            

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - -      -3.23       0.71      -0.64 

      Sat      -0.41        - -      -0.33       1.70 

      Jus       0.66      -2.41        - -      -0.88 

      Ima      -0.29       6.09      -0.43        - - 

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

         Modification Indices for PSI             

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat      17.94        - - 

      Jus      55.40       9.86        - - 

      Ima       9.86      55.40      17.94        - - 

 

         Expected Change for PSI          

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat      -0.08        - - 

      Jus       0.13      -0.06        - - 

      Ima      -0.06       0.15      -0.08        - - 

 

         Standardized Expected Change for PSI             

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat      -0.08        - - 

      Jus       0.13      -0.06        - - 

      Ima      -0.06       0.15      -0.08        - - 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       
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                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.23        - - 

     Com3       3.98       2.35        - - 

     Sat1       7.98       4.05       7.26        - - 

     Sat2       0.04       3.59       0.19        - -        - 

- 

     Jus1       2.20       0.71       0.94       0.03       

4.06        - - 

     Jus2       0.25       2.12       0.52       3.35       

0.02       2.52 

     Jus3       0.26       1.06       0.08       0.42       

0.39       0.08 

     Ima1       0.75       0.19       1.14       0.01       

3.17       0.19 

     Ima2       2.98       0.10       0.43       3.41       

5.38       1.46 

     Ima3       3.88       1.43       2.57       4.32      

10.75       3.12 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3       1.54        - - 

     Ima1       1.12       8.80        - - 

     Ima2       5.04       9.45       0.27        - - 

     Ima3       0.84       7.23       0.39       0.01        - 

- 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.00        - - 

     Com3      -0.01       0.01        - - 

     Sat1       0.01      -0.01      -0.01        - - 

     Sat2       0.00      -0.01       0.00        - -        - 

- 

     Jus1       0.01       0.00       0.00       0.00      -

0.01        - - 

     Jus2       0.00       0.00       0.00      -0.01       

0.00       0.01 



  304 

     Jus3       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.00 

     Ima1       0.00       0.00       0.01       0.00      -

0.01       0.00 

     Ima2      -0.01       0.00       0.00       0.01       

0.01       0.00 

     Ima3      -0.01       0.00       0.01       0.01       

0.01      -0.01 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3      -0.01        - - 

     Ima1       0.00      -0.02        - - 

     Ima2      -0.01       0.01       0.00        - - 

     Ima3       0.00      -0.01       0.00       0.00        - 

- 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.01        - - 

     Com3      -0.03       0.02        - - 

     Sat1       0.04      -0.02      -0.04        - - 

     Sat2       0.00      -0.02      -0.01        - -        - 

- 

     Jus1       0.02       0.01       0.01       0.00      -

0.03        - - 

     Jus2      -0.01       0.02       0.01      -0.02       

0.00       0.03 

     Jus3       0.01       0.01       0.00       0.01       

0.01      -0.01 

     Ima1       0.01       0.01       0.02       0.00      -

0.03       0.01 

     Ima2      -0.02       0.00      -0.01       0.03       

0.04      -0.02 

     Ima3      -0.02      -0.01       0.02       0.03       

0.05      -0.03 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 
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     Jus2        - - 

     Jus3      -0.02        - - 

     Ima1       0.02      -0.06        - - 

     Ima2      -0.03       0.05       0.01        - - 

     Ima3       0.01      -0.05      -0.01       0.00        - 

- 

 

 Maximum Modification Index is   55.40 for Element ( 2, 4) of 

BETA 

 

                                                                                 

 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

      Com       0.55       0.59       0.31       0.07       

0.10       0.04 

      Sat       0.14       0.15       0.08       0.36       

0.48       0.12 

      Jus       0.05       0.06       0.03       0.09       

0.13       0.46 

      Ima       0.10       0.11       0.06       0.18       

0.25       0.09 

 

         ETA  

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

      Com       0.06       0.02       0.03       0.06       

0.06 

      Sat       0.21       0.07       0.10       0.20       

0.19 

      Jus       0.77       0.27       0.04       0.08       

0.07 

      Ima       0.15       0.05       0.23       0.47       

0.44 

 

                                                                                 

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

            --------   --------   --------   -------- 
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     Com1       0.52        - -        - -        - - 

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

     Sat2        - -       0.44        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.48        - - 

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.39 

     Ima2        - -        - -        - -       0.40 

     Ima3        - -        - -        - -       0.48 

 

         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.90 

      Sat       0.99 

      Jus       0.90 

      Ima       0.95 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.88       1.00 

      Jus       0.81       0.89       1.00 

      Ima       0.86       0.94       0.86       1.00 

     Bedv       0.90       0.99       0.90       0.95       

1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.20       0.02       0.18       0.09 

 

                                                                                 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.91        - -        - -        - - 

     Com2       0.92        - -        - -        - - 

     Com3       0.85        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.84        - -        - - 
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     Sat2        - -       0.86        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.87        - - 

     Jus2        - -        - -       0.91        - - 

     Jus3        - -        - -       0.77        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.71 

     Ima2        - -        - -        - -       0.82 

     Ima3        - -        - -        - -       0.84 

 

         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.90 

      Sat       0.99 

      Jus       0.90 

      Ima       0.95 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.88       1.00 

      Jus       0.81       0.89       1.00 

      Ima       0.86       0.94       0.86       1.00 

     Bedv       0.90       0.99       0.90       0.95       

1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.20       0.02       0.18       0.09 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

                0.18       0.16       0.28       0.30       

0.26       0.25 
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         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

                0.16       0.41       0.50       0.32       

0.29 

 

                                                                                 

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.90 

              (0.04) 

               23.95 

  

      Sat       0.99 

              (0.04) 

               24.30 

  

      Jus       0.90 

              (0.04) 

               22.66 

  

      Ima       0.95 

              (0.05) 

               18.48 

  

 

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be 

Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

  

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               35.14 

  

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               29.58 

  

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 
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     Sat2        - -       0.44        - -        - - 

                         (0.02) 

                          26.06 

  

     Jus1        - -        - -       0.48        - - 

  

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

                                    (0.02) 

                                     30.34 

  

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

                                    (0.02) 

                                     22.70 

  

     Ima1        - -        - -        - -       0.39 

  

     Ima2        - -        - -        - -       0.40 

                                               (0.02) 

                                                18.99 

  

     Ima3        - -        - -        - -       0.48 

                                               (0.02) 

                                                19.33 

  

 

         Total Effects of X on Y      

 

                Bedv    

            -------- 

     Com1       0.47 

              (0.02) 

               23.95 

  

     Com2       0.49 

              (0.02) 

               24.28 

  

     Com3       0.45 

              (0.02) 

               22.03 

  

     Sat1       0.49 

              (0.02) 

               24.30 

  

     Sat2       0.43 

              (0.02) 

               25.21 

  

     Jus1       0.44 
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              (0.02) 

               22.66 

  

     Jus2       0.44 

              (0.02) 

               24.41 

  

     Jus3       0.35 

              (0.02) 

               19.57 

  

     Ima1       0.37 

              (0.02) 

               18.48 

  

     Ima2       0.38 

              (0.02) 

               22.64 

  

     Ima3       0.45 

              (0.02) 

               23.27 

  

 

                                                                                 

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.90 

      Sat       0.99 

      Jus       0.90 

      Ima       0.95 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

     Sat2        - -       0.44        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.48        - - 

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.39 

     Ima2        - -        - -        - -       0.40 

     Ima3        - -        - -        - -       0.48 
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         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.91        - -        - -        - - 

     Com2       0.92        - -        - -        - - 

     Com3       0.85        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.84        - -        - - 

     Sat2        - -       0.86        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.87        - - 

     Jus2        - -        - -       0.91        - - 

     Jus3        - -        - -       0.77        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.71 

     Ima2        - -        - -        - -       0.82 

     Ima3        - -        - -        - -       0.84 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                Bedv    

            -------- 

     Com1       0.47 

     Com2       0.49 

     Com3       0.45 

     Sat1       0.49 

     Sat2       0.43 

     Jus1       0.44 

     Jus2       0.44 

     Jus3       0.35 

     Ima1       0.37 

     Ima2       0.38 

     Ima3       0.45 

 

         Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                Bedv    

            -------- 

     Com1       0.81 

     Com2       0.82 

     Com3       0.76 

     Sat1       0.83 

     Sat2       0.85 

     Jus1       0.78 

     Jus2       0.83 

     Jus3       0.69 

     Ima1       0.68 

     Ima2       0.79 

     Ima3       0.80 

 

                           Time used:    0.063 Seconds 
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                                DATE:  4/19/2018 

                                  TIME: 21:09 

 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

 

 

 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: 

(847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 

1981-2005  

          Use of this program is subject to the terms 

specified in the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Admin\Desktop\CFA\CFA1.SPJ: 

 

 Raw Data from file 'C:\Users\Admin\Desktop\CFA\data1.psf' 

 Latent Variables  Com Sat Jus Ima Bedv 

 Relationships 

 Com1 = Com 

 Com2 = Com 

 Com3 = Com 

 Sat1 = Sat 

 Sat2 = Sat 

 Jus1 = Jus 

 Jus2 = Jus 

 Jus3 = Jus 

 Ima1 = Ima 

 Ima2 = Ima 

 Ima3 = Ima 

 Com = Bedv 

 Sat = Bedv 

 Jus = Bedv 

 Ima = Bedv 

 Set Error Covariance of Com3 to Sat1 

 Set Error Covariance of Jus3 to Ima2 

 Set Error Covariance of Jus3 to Ima3 

 Set Error Covariance of Sat2 to Ima3 

 Set Error Covariance of Com2 to Sat1 

 Set Error Covariance of Jus1 to Ima3 

 Set Error Covariance of Sat1 to Ima2 
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 Set Error Covariance of Sat1 to Ima3 

 Set Error Covariance of Ima1 to Ima3 

 Set Error Covariance of Ima2 to Ima3 

 Set Error Covariance of Sat2 to Ima2 

 Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC 

 End of Problem 

 

                                                                                 

 

         Covariance Matrix        

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.33 

     Com2       0.29       0.35 

     Com3       0.26       0.28       0.35 

     Sat1       0.24       0.23       0.21       0.35 

     Sat2       0.20       0.20       0.19       0.22       

0.26 

     Jus1       0.22       0.23       0.21       0.21       

0.18       0.31 

     Jus2       0.22       0.23       0.21       0.21       

0.19       0.24 

     Jus3       0.18       0.19       0.17       0.17       

0.15       0.19 

     Ima1       0.18       0.19       0.18       0.18       

0.16       0.16 

     Ima2       0.17       0.18       0.17       0.20       

0.17       0.16 

     Ima3       0.20       0.21       0.21       0.23       

0.21       0.19 

 

         Covariance Matrix        

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.29 

     Jus3       0.19       0.25 

     Ima1       0.16       0.11       0.30 

     Ima2       0.16       0.14       0.16       0.24 

     Ima3       0.20       0.15       0.18       0.19       

0.32 
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 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima 

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

     Com1          0          0          0          0 

     Com2          1          0          0          0 

     Com3          2          0          0          0 

     Sat1          0          0          0          0 

     Sat2          0          3          0          0 

     Jus1          0          0          0          0 

     Jus2          0          0          4          0 

     Jus3          0          0          5          0 

     Ima1          0          0          0          0 

     Ima2          0          0          0          6 

     Ima3          0          0          0          7 

 

         GAMMA        

 

                Bedv 

            -------- 

      Com          8 

      Sat          9 

      Jus         10 

      Ima         11 

 

         PSI          

 

                 Com        Sat        Jus        Ima 

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

                  12         13         14         15 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1 

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

--   -------- 

     Com1         16 

     Com2          0         17 

     Com3          0          0         18 

     Sat1          0         19         20         21 

     Sat2          0          0          0          0         

22 

     Jus1          0          0          0          0          

0         23 

     Jus2          0          0          0          0          

0          0 

     Jus3          0          0          0          0          

0          0 

     Ima1          0          0          0          0          

0          0 
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     Ima2          0          0          0         27         

28          0 

     Ima3          0          0          0         31         

32         33 

 

         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3 

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

-- 

     Jus2         24 

     Jus3          0         25 

     Ima1          0          0         26 

     Ima2          0         29          0         30 

     Ima3          0         34         35         36         

37 

  

 

 

                                                                                 

 

 Number of Iterations = 16 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

  

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               35.28 

  

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               29.74 

  

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

  

     Sat2        - -       0.43        - -        - - 

                         (0.02) 

                          24.59 

  

     Jus1        - -        - -       0.49        - - 

  

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

                                    (0.02) 

                                     30.61 
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     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

                                    (0.02) 

                                     22.81 

  

     Ima1        - -        - -        - -       0.41 

  

     Ima2        - -        - -        - -       0.39 

                                               (0.02) 

                                                17.82 

  

     Ima3        - -        - -        - -       0.47 

                                               (0.03) 

                                                17.75 

  

 

         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.93 

              (0.04) 

               24.99 

  

      Sat       0.95 

              (0.04) 

               22.97 

  

      Jus       0.92 

              (0.04) 

               23.29 

  

      Ima       0.91 

              (0.05) 

               18.15 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.89       1.00 

      Jus       0.86       0.88       1.00 

      Ima       0.85       0.87       0.84       1.00 

     Bedv       0.93       0.95       0.92       0.91       

1.00 

 

         PHI          

 

                Bedv    
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            -------- 

                1.00 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.13       0.09       0.15       0.17 

              (0.02)     (0.03)     (0.02)     (0.04) 

                6.28       3.41       6.45       4.40 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural 

Equations   

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.87       0.91       0.85       0.83 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.87       0.91       0.85       0.83 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.06 

              (0.01) 

               12.06 

  

     Com2        - -       0.06 

                         (0.01) 

                          11.03 

  

     Com3        - -        - -       0.10 

                                    (0.01) 

                                     14.30 

  

     Sat1        - -      -0.01      -0.02       0.10 

                         (0.00)     (0.01)     (0.01) 

                          -2.55      -3.24      11.73 

  

     Sat2        - -        - -        - -        - -       

0.07 
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(0.01) 

                                                           

11.96 

  

     Jus1        - -        - -        - -        - -        - 

-       0.08 

                                                                     

(0.01) 

                                                                      

12.78 

  

     Jus2        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

  

     Jus3        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

  

     Ima1        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

  

     Ima2        - -        - -        - -       0.02       

0.03        - - 

                                               (0.01)     

(0.00) 

                                                 4.20       

5.22 

  

     Ima3        - -        - -        - -       0.03       

0.03      -0.01 

                                               (0.01)     

(0.01)     (0.00) 

                                                 4.02       

5.22      -1.32 

  

 

         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.05 

              (0.00) 

               10.18 

  

     Jus3        - -       0.10 

                         (0.01) 

                          15.31 

  

     Ima1        - -        - -       0.14 

                                    (0.01) 
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                                     13.29 

  

     Ima2        - -       0.01        - -       0.08 

                         (0.00)                (0.01) 

                           3.07                 11.19 

  

     Ima3        - -      -0.01      -0.01       0.01       

0.10 

                         (0.01)     (0.01)     (0.01)     

(0.01) 

                          -1.93      -1.46       0.92       

7.75 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

                0.82       0.84       0.72       0.72       

0.72       0.76 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

                0.83       0.59       0.54       0.64       

0.69 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 29 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 38.04 (P = 

0.12) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 

37.04 (P = 0.15) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 

8.04 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

27.82) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.064 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.013 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.046) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.022 
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             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.040) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 

1.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 

0.19 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.17 ; 

0.22) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.22 

                       ECVI for Independence Model = 22.68 

  

     Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of 

Freedom = 13561.54 

                           Independence AIC = 13583.54 

                                Model AIC = 111.04 

                              Saturated AIC = 132.00 

                           Independence CAIC = 13642.91 

                               Model CAIC = 310.72 

                             Saturated CAIC = 488.20 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                             Critical N (CN) = 781.88 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0038 

                             Standardized RMR = 0.013 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 

0.97 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 

0.43 

 

                                                                                 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.33 

     Com2       0.29       0.35 

     Com3       0.26       0.27       0.35 

     Sat1       0.23       0.23       0.21       0.35 
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     Sat2       0.20       0.21       0.19       0.22       

0.26 

     Jus1       0.22       0.23       0.21       0.22       

0.18       0.31 

     Jus2       0.22       0.23       0.21       0.22       

0.19       0.24 

     Jus3       0.17       0.18       0.17       0.17       

0.15       0.19 

     Ima1       0.18       0.19       0.17       0.18       

0.15       0.17 

     Ima2       0.17       0.18       0.17       0.19       

0.17       0.16 

     Ima3       0.21       0.22       0.20       0.23       

0.21       0.19 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.29 

     Jus3       0.19       0.25 

     Ima1       0.17       0.13       0.30 

     Ima2       0.16       0.14       0.16       0.23 

     Ima3       0.19       0.14       0.18       0.19       

0.32 

 

         Fitted Residuals 

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1       0.00 

     Com2       0.00       0.00 

     Com3       0.00       0.00       0.00 

     Sat1       0.00       0.00       0.00       0.00 

     Sat2       0.00      -0.01       0.00       0.00       

0.00 

     Jus1       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.00 

     Jus2       0.00       0.00       0.00      -0.01       

0.00       0.00 

     Jus3       0.01       0.01       0.01       0.00       

0.01       0.00 

     Ima1       0.00       0.00       0.00       0.01       

0.00      -0.01 

     Ima2       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.00 

     Ima3      -0.01      -0.01       0.01       0.00       

0.00       0.00 
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         Fitted Residuals 

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.00 

     Jus3       0.00       0.00 

     Ima1       0.00      -0.02       0.00 

     Ima2       0.00       0.00       0.00       0.00 

     Ima3       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.02 

   Median Fitted Residual =    0.00 

  Largest Fitted Residual =    0.01 

 

 Stemleaf Plot 

 

 -16|9  

 -14|  

 -12|  

 -10|  

 - 8|  

 - 6|365  

 - 4|3181  

 - 2|306510  

 - 0|843205443210000  

   0|1134466799122333488  

   2|0091489  

   4|000161589  

   6|13 

 

         Standardized Residuals   

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.53      -1.20 

     Com3      -2.07       0.72      -1.20 

     Sat1       1.07      -1.10       0.83       0.65 

     Sat2       0.40      -2.69      -0.77       2.04        - 

- 

     Jus1       1.13       0.21       0.84      -1.26      -

1.00      -0.88 

     Jus2      -0.41      -0.15       0.30      -1.77       

1.54       1.20 

     Jus3       1.37       1.35       1.07       0.86       

1.79      -0.49 
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     Ima1       0.46      -0.47       0.85       1.45       

0.93      -1.38 

     Ima2      -0.78      -0.69      -0.05       1.70       

1.75      -0.12 

     Ima3      -1.51      -1.97       1.10       0.10       

0.40      -0.48 

 

         Standardized Residuals   

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3      -0.77       0.22 

     Ima1      -0.66      -3.04        - - 

     Ima2       0.61       0.62       0.28       1.48 

     Ima3       1.02       1.22       2.42       1.90       

0.97 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -3.04 

   Median Standardized Residual =    0.29 

  Largest Standardized Residual =    2.42 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 3|0  

 - 2|710  

 - 1|85432210  

 - 0|98887755542100000  

   0|122334455666788999  

   1|00111122445557889  

   2|04 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for     Sat2 and     Com2  -2.69 

 Residual for     Ima1 and     Jus3  -3.04 

 

                                                                                 

 

                         Qplot of Standardized Residuals 
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3.5...........................................................
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                             Standardized Residuals 

 

                                                                                 

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       3.76       0.32       0.62 

     Com2        - -       5.51       0.29       1.30 

     Com3        - -       0.04       0.43       2.63 

     Sat1       1.43        - -       4.26       1.81 

     Sat2       1.81        - -       0.91       0.39 

     Jus1       0.15       2.30        - -       0.24 

     Jus2       1.26       0.28        - -       0.50 

     Jus3       2.69       3.27        - -       0.65 

     Ima1       0.55       3.24       5.71        - - 

     Ima2       0.64        - -       0.64        - - 
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     Ima3       0.77        - -       0.77        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.10       0.02      -0.03 

     Com2        - -      -0.13      -0.02      -0.04 

     Com3        - -       0.01       0.03       0.06 

     Sat1       0.10        - -      -0.16       0.13 

     Sat2      -0.09        - -       0.06       0.05 

     Jus1       0.02      -0.08        - -      -0.02 

     Jus2      -0.05      -0.03        - -       0.03 

     Jus3       0.06       0.09        - -      -0.04 

     Ima1       0.06       0.23      -0.17        - - 

     Ima2      -0.05        - -       0.05        - - 

     Ima3      -0.07        - -       0.06        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.10       0.02      -0.03 

     Com2        - -      -0.13      -0.02      -0.04 

     Com3        - -       0.01       0.03       0.06 

     Sat1       0.10        - -      -0.16       0.13 

     Sat2      -0.09        - -       0.06       0.05 

     Jus1       0.02      -0.08        - -      -0.02 

     Jus2      -0.05      -0.03        - -       0.03 

     Jus3       0.06       0.09        - -      -0.04 

     Ima1       0.06       0.23      -0.17        - - 

     Ima2      -0.05        - -       0.05        - - 

     Ima3      -0.07        - -       0.06        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1        - -       0.16       0.04      -0.05 

     Com2        - -      -0.21      -0.03      -0.07 

     Com3        - -       0.02       0.04       0.11 

     Sat1       0.17        - -      -0.26       0.23 

     Sat2      -0.17        - -       0.11       0.10 

     Jus1       0.03      -0.14        - -      -0.04 

     Jus2      -0.09      -0.05        - -       0.05 

     Jus3       0.12       0.17        - -      -0.08 

     Ima1       0.11       0.42      -0.32        - - 

     Ima2      -0.11        - -       0.10        - - 

     Ima3      -0.12        - -       0.11        - - 

 

         Modification Indices for BETA            

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    
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            --------   --------   --------   -------- 

      Com        - -       0.08       3.24       0.71 

      Sat       0.08        - -       0.71       3.24 

      Jus       3.24       0.71        - -       0.08 

      Ima       0.71       3.24       0.08        - - 

 

         Expected Change for BETA         

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - -      -0.06       0.36      -0.09 

      Sat      -0.04        - -      -0.11       0.32 

      Jus       0.39      -0.17        - -      -0.03 

      Ima      -0.11       0.57      -0.04        - - 

 

         Standardized Expected Change for BETA            

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - -      -0.06       0.36      -0.09 

      Sat      -0.04        - -      -0.11       0.32 

      Jus       0.39      -0.17        - -      -0.03 

      Ima      -0.11       0.57      -0.04        - - 

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

         Modification Indices for PSI             

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat       0.08        - - 

      Jus       3.24       0.71        - - 

      Ima       0.71       3.24       0.08        - - 

 

         Expected Change for PSI          

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat      -0.01        - - 

      Jus       0.05      -0.02        - - 

      Ima      -0.02       0.05      -0.01        - - 

 

         Standardized Expected Change for PSI             

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

      Com        - - 

      Sat      -0.01        - - 

      Jus       0.05      -0.02        - - 
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      Ima      -0.02       0.05      -0.01        - - 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.89        - - 

     Com3       3.41       0.86        - - 

     Sat1       1.43        - -        - -        - - 

     Sat2       2.30       3.16       0.91        - -        - 

- 

     Jus1       0.79       0.04       0.14       0.19       

2.05        - - 

     Jus2       0.79       0.03       0.09       3.16       

1.80       1.89 

     Jus3       0.15       0.42       0.12       0.68       

1.27       0.30 

     Ima1       0.32       0.21       0.46       1.81       

0.39       0.43 

     Ima2       0.83       0.35       0.17        - -        - 

-       0.17 

     Ima3       1.97       0.45       3.09        - -        - 

-        - - 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3       0.63        - - 

     Ima1       0.14       9.80        - - 

     Ima2       0.11        - -        - -        - - 

     Ima3       0.77        - -        - -        - -        - 

- 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.01        - - 

     Com3      -0.01       0.00        - - 

     Sat1       0.01        - -        - -        - - 

     Sat2       0.01      -0.01       0.00        - -        - 

- 
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     Jus1       0.00       0.00       0.00       0.00      -

0.01        - - 

     Jus2       0.00       0.00       0.00      -0.01       

0.00       0.01 

     Jus3       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.00 

     Ima1       0.00       0.00       0.00       0.01       

0.00       0.00 

     Ima2       0.00       0.00       0.00        - -        - 

-       0.00 

     Ima3      -0.01       0.00       0.01        - -        - 

-        - - 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3       0.00        - - 

     Ima1       0.00      -0.02        - - 

     Ima2       0.00        - -        - -        - - 

     Ima3       0.00        - -        - -        - -        - 

- 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

     Com1        - - 

     Com2       0.02        - - 

     Com3      -0.03       0.01        - - 

     Sat1       0.02        - -        - -        - - 

     Sat2       0.02      -0.02      -0.01        - -        - 

- 

     Jus1       0.01       0.00       0.01      -0.01      -

0.02        - - 

     Jus2      -0.01       0.00       0.00      -0.02       

0.02       0.03 

     Jus3       0.01       0.01       0.01       0.01       

0.02      -0.01 

     Ima1       0.01      -0.01       0.01       0.03       

0.01      -0.01 

     Ima2      -0.01       0.01      -0.01        - -        - 

-       0.01 

     Ima3      -0.02      -0.01       0.03        - -        - 

-        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
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                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2        - - 

     Jus3      -0.01        - - 

     Ima1       0.01      -0.07        - - 

     Ima2       0.00        - -        - -        - - 

     Ima3       0.02        - -        - -        - -        - 

- 

 

 Maximum Modification Index is    9.80 for Element ( 9, 8) of 

THETA-EPS 

 

                                                                                 

 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 

      Com       0.49       0.59       0.32       0.18       

0.06       0.06 

      Sat       0.10       0.23       0.16       0.56       

0.61       0.12 

      Jus       0.08       0.11       0.06       0.10       

0.08       0.47 

      Ima       0.14       0.16       0.09       0.00      -

0.12       0.15 

 

         ETA  

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

      Com       0.09       0.04       0.05       0.00       

0.02 

      Sat       0.19       0.08       0.14      -0.13      -

0.07 

      Jus       0.73       0.28       0.06      -0.03       

0.09 

      Ima       0.17       0.06       0.37       0.47       

0.58 
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

     Sat2        - -       0.43        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.49        - - 

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.41 

     Ima2        - -        - -        - -       0.39 

     Ima3        - -        - -        - -       0.47 

 

         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.93 

      Sat       0.95 

      Jus       0.92 

      Ima       0.91 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.89       1.00 

      Jus       0.86       0.88       1.00 

      Ima       0.85       0.87       0.84       1.00 

     Bedv       0.93       0.95       0.92       0.91       

1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.13       0.09       0.15       0.17 
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 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.90        - -        - -        - - 

     Com2       0.92        - -        - -        - - 

     Com3       0.85        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.85        - -        - - 

     Sat2        - -       0.85        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.87        - - 

     Jus2        - -        - -       0.91        - - 

     Jus3        - -        - -       0.77        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.74 

     Ima2        - -        - -        - -       0.80 

     Ima3        - -        - -        - -       0.83 

 

         GAMMA        

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.93 

      Sat       0.95 

      Jus       0.92 

      Ima       0.91 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 Com        Sat        Jus        Ima       

Bedv    

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

-- 

      Com       1.00 

      Sat       0.89       1.00 

      Jus       0.86       0.88       1.00 

      Ima       0.85       0.87       0.84       1.00 

     Bedv       0.93       0.95       0.92       0.91       

1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

                0.13       0.09       0.15       0.17 

 

         THETA-EPS    

 

                Com1       Com2       Com3       Sat1       

Sat2       Jus1    

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

--   -------- 
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     Com1       0.18 

     Com2        - -       0.16 

     Com3        - -        - -       0.28 

     Sat1        - -      -0.03      -0.05       0.28 

     Sat2        - -        - -        - -        - -       

0.28 

     Jus1        - -        - -        - -        - -        - 

-       0.24 

     Jus2        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

     Jus3        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

     Ima1        - -        - -        - -        - -        - 

-        - - 

     Ima2        - -        - -        - -       0.09       

0.11        - - 

     Ima3        - -        - -        - -       0.08       

0.11      -0.02 

 

         THETA-EPS    

 

                Jus2       Jus3       Ima1       Ima2       

Ima3    

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

-- 

     Jus2       0.17 

     Jus3        - -       0.41 

     Ima1        - -        - -       0.46 

     Ima2        - -       0.06        - -       0.36 

     Ima3        - -      -0.03      -0.04       0.03       

0.31 

 

                                                                                 

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                Bedv    

            -------- 

      Com       0.93 

              (0.04) 

               24.99 

  

      Sat       0.95 

              (0.04) 

               22.97 

  

      Jus       0.92 

              (0.04) 

               23.29 
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      Ima       0.91 

              (0.05) 

               18.15 

  

 

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be 

Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

  

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               35.28 

  

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               29.74 

  

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

  

     Sat2        - -       0.43        - -        - - 

                         (0.02) 

                          24.59 

  

     Jus1        - -        - -       0.49        - - 

  

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

                                    (0.02) 

                                     30.61 

  

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

                                    (0.02) 

                                     22.81 

  

     Ima1        - -        - -        - -       0.41 

  

     Ima2        - -        - -        - -       0.39 

                                               (0.02) 

                                                17.82 

  

     Ima3        - -        - -        - -       0.47 

                                               (0.03) 

                                                17.75 

  

 

         Total Effects of X on Y      

 

                Bedv    
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            -------- 

     Com1       0.49 

              (0.02) 

               24.99 

  

     Com2       0.51 

              (0.02) 

               25.41 

  

     Com3       0.47 

              (0.02) 

               22.94 

  

     Sat1       0.48 

              (0.02) 

               22.97 

  

     Sat2       0.41 

              (0.02) 

               23.13 

  

     Jus1       0.45 

              (0.02) 

               23.29 

  

     Jus2       0.45 

              (0.02) 

               24.95 

  

     Jus3       0.36 

              (0.02) 

               19.87 

  

     Ima1       0.37 

              (0.02) 

               18.15 

  

     Ima2       0.35 

              (0.02) 

               19.98 

  

     Ima3       0.43 

              (0.02) 

               21.02 

  

 

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                Bedv    
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            -------- 

      Com       0.93 

      Sat       0.95 

      Jus       0.92 

      Ima       0.91 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.52        - -        - -        - - 

     Com2       0.54        - -        - -        - - 

     Com3       0.50        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.50        - -        - - 

     Sat2        - -       0.43        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.49        - - 

     Jus2        - -        - -       0.49        - - 

     Jus3        - -        - -       0.38        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.41 

     Ima2        - -        - -        - -       0.39 

     Ima3        - -        - -        - -       0.47 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                 Com        Sat        Jus        Ima    

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

     Com1       0.90        - -        - -        - - 

     Com2       0.92        - -        - -        - - 

     Com3       0.85        - -        - -        - - 

     Sat1        - -       0.85        - -        - - 

     Sat2        - -       0.85        - -        - - 

     Jus1        - -        - -       0.87        - - 

     Jus2        - -        - -       0.91        - - 

     Jus3        - -        - -       0.77        - - 

     Ima1        - -        - -        - -       0.74 

     Ima2        - -        - -        - -       0.80 

     Ima3        - -        - -        - -       0.83 

 

 

 

 

 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                Bedv    

            -------- 

     Com1       0.49 

     Com2       0.51 

     Com3       0.47 

     Sat1       0.48 

     Sat2       0.41 

     Jus1       0.45 
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     Jus2       0.45 

     Jus3       0.36 

     Ima1       0.37 

     Ima2       0.35 

     Ima3       0.43 

 

         Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                Bedv    

            -------- 

     Com1       0.84 

     Com2       0.85 

     Com3       0.79 

     Sat1       0.81 

     Sat2       0.81 

     Jus1       0.80 

     Jus2       0.84 

     Jus3       0.71 

     Ima1       0.67 

     Ima2       0.73 

     Ima3       0.76 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
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