
ระดับความคิดเหน็ดานความพงึพอใจของพนกังานรัฐวิสาหกจิที่มีตอ 
ปจจัยในการสรางสมัพันธภาพระหวางผูรวมงาน เพื่อการพฒันาทีมงาน: 
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ฤดี  หลิมไพโรจน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จําแนกตามคุณ- 

สมบัติสวนบุคคลที่มีตอระดับความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตนสังกัดอยู 
และ 2) เพื่อสํารวจและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จําแนกตามคุณสมบัติสวนบุคคลที่มีตอระดับ
ความสําคัญตอปจจัยในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงานในขณะปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคม จํานวน 450 คน ทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกันและ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมที่มีเพศ ระดับการศึกษาและหนวยงานที่ทํางานตางกันมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงานในฐานะเพื่อนรวมงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัว
แปร อายุ รายไดตอเดือน สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และแผนกงานที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอ 
ใจตอกลุมผูรวมงานในฐานะเพื่อนรวมงานไมแตกตางกัน 

2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมที่มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ระยะเวลาในการทํางาน หนวยงานที่ทํางานและแผนกที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงาน
ที่มีตอหัวหนางานไมแตกตางกัน 

3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมที่มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ระยะเวลาในการทํางาน หนวยงานที่ทํางาน และแผนกงานที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมผู 
รวมงานกับหนวยงานอื่นไมแตกตางกัน 

4.  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมที่มีเพศ ระดับการศึกษา หนวยงานที่ทํางานตางกันมีคะแนน
เฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อนรวมงานแตกตางกันอยางมีนัย- 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการทํางานและแผนกงานที่ทํา



ตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัมพันธภาพ ในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อนรวมงานไม
แตกตางกัน 

5.  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมที่มีระดับการศึกษาหนวยงานที่ทํางาน และแผนกงานที่
ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสราง 

สัมพันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาแตกตางกัน สวนตัวแปรเพศ อายุ รายไดตอ
เดือน สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการทํางานตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัมพันธ- 
ภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน 
 
ABSTRACT 

The research objectives were 1) to investigate and compare the opinions of state enterprise employees, 
classified by their demographic characteristics, toward the level of satisfaction given to the relationships among 
peers during the time of work in the divisions they are affiliated with, and 2) to investigate and compare the 
opinions of state enterprise employees, classified by their demographic characteristics, toward the level of 
significance given to factors influencing relationship building among peers for team development during the 
time of work. 

A survey research was carried out to collect data.  Simple random sampling was used to select sample units.  
The sample consisted of 450 state enterprise employees who worked in the communications and transport 
enterprises.  Descriptive statistics, two independent sample t-tests, and one way analysis of variance were then 
employed to analyze the data. 

Research results can be summarized as follows: 
1. State enterprise employees with different genders, educational levels, and divisions of work were 

significantly found to have differences in their satisfaction levels given to peers (p < 0.05).  On the other hand, 
age, income, marital status, length of work, and divisions of work were found to have no significant impact on 
the levels of satisfaction (p > 0.05).  

2. State enterprise employees with different genders, age, income, educational levels, marital status, length 
of work, and divisions of work were found to have no significant differences in their satisfaction levels given to 
their supervisors (p > 0.05). 

3. State enterprise employees with different genders, age, income, educational levels, marital status, length 
of work, and divisions of work were found to have no significant differences in their satisfaction levels given to 
their peers who worked in other divisions (p > 0.05). 

4. State enterprise employees with different genders, educational levels, divisions of work were 
significantly found to give different weight to factors influencing relationship building among peers (p < 0.05).  
On the other hand, age, income, marital status, length of work, and divisions of work were found to have no 
significant impact on factors influencing relationship building among peers (p > 0.05). 

5. State enterprise employees with different educational levels and divisions of work were significantly 
found to give different weight to factors influencing relationship building between subordinates and supervisors 
(p < 0.05).  On the other hand, gender, age income, marital status, and length of work were found to have no 
significant impact on factors influencing relationship building between subordinates and supervisors (p > 0.05). 
 
 
บทนํา 

การบริหารงานขององคการธุรกิจโดยทั่วไปมีวัตถุ- 
ประสงคเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิต (Productivity)  
และการทํากําไรสูงสุด (Maximize Profit) ภายใตสภาพแวด 
ลอมในการดําเนินงานที่ประกอบไปดวย สภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยที่สภาพแวดลอม
ภายนอก ไดแก เรื่องของกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ 
และสภาพแวดลอมภายใน ไดแก ทรัพยากรขององคการ การ
บริหารจัดการ ฯลฯ ในสวนของทรัพยากร ซึ่งไดแก คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ วิธีการบริหาร เครื่องจักรและตลาด ถือไดวาคน

เปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคามากที่สุด เพราะคนมีสติ- 
ปญญาความสามารถและเปนผูใชทรัพยากรอื่นๆ ใหบังเกิด
ประสิทธิผลแกองคการแตคนมีชีวิตจิตใจ และความรูสึก
นึกคิด ถาคนมีจิตใจที่ไมพรอมในการทํางาน เชน ไมศรัทธา
ในงาน ไมพึงพอใจในการทํางานผลงานที่ไดรับก็ยอมบก 
พรอง ในทางตรงกันขาม ถาคนมีจิตใจพรอมที่จะทํางาน 
เชน มีความศรัทธาในงาน มีความพึงพอใจในการทํางานก็
ยอมจะปฏิบัติงานอยางเต็มสติกําลังความสามารถ ดังนั้น 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) ของ
บุคลากรจึงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ขององคการ เนื่องจากในระดับองคการนั้นความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานจะมีผลตอการลาออกจากงาน การขาดงาน และ
ผลผลิต (เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ 2540: 133) 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะนําพา
องคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่องคการไดกําหนด
ไว นั่นก็คือ แรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งแรงจูงใจนี้เองที่มี 
สวนทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน Herzberg (1968) Landy 
และ Becker (1987) และ Kanfer (1990) ไดกลาวถึงแรงจูงใจ
ในการทํางานวาถาพนักงานมีแรงจูงใจในระดับสูง ก็จะทํา
ใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น โดยอธิบายไดใน
เรื่องของแรงจูงใจที่เกิดจากการรับรูในการทํางาน ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา 

ในขณะเดียวกัน เมื่อพนักงานไดมีสวนนําพาองคการ
ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว ผูบริหาร
องคการควรตรวจสอบความพึงพอใจในการทํางานที่เกิดขึ้น
ในเรื่องของงานที่ปฏิบัติอยู อาทิ ลักษณะของผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน โอกาสในการเลื่อนขั้นตําแหนง ความยุติ- 
ธรรมของผูบังคับบัญชา และการทํางานเปนทีมของพนักงาน 
(Adams, 1965; Champoux, 1980; Higgins, 1987; Copeland, 
1988; Paskoff, 1996; Robbins Millett and Cacioppe, 1998; 
Maurer, 1999; Preston, 1999) 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาแรงจูงใจและความพึงพอ 
ใจในการทํางานเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให
องคการบรรลุถึงเปาหมายที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ตามยัง
มีความแตกตางในลักษณะบางประการ เชน เรื่องของอายุ 
เพศ อาชีพ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว เปนเหตุผล
ที่นํามาสรางความแตกตางในการทํางานรวมกันของพนัก- 
งานดวย (Hulin and Smith, 1965; Gibson &Klein, 1970; 
Sauser and York, 1978; Nicholson and Roderick, 1973; 
Blauner, 1960;) 

ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาในลักษณะดังตอไปนี้ 
1.   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู อาทิ 
โอกาสในการเลื่อนขั้นตําแหนง เพื่อนรวมงาน ลักษณะของ
ผูบังคับบัญชา ฯลฯ 

2.   การสรางสัมพันธภาพ การสรางสัมพันธภาพ
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใสดูแล การใหความชวย 
เหลือ ความไววางใจ ความสามัคคี ความเปนกันเอง บรรยา-
กาศการทํางาน ฯลฯ 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
เนื่องจากวัตถุประสงคขององคการโดยสวนใหญ

พิจารณาในเรื่องของผลผลิต (Productivity) เปนสําคัญ ซึ่ง
ปจจัยที่จะสงผลตอผลผลิตปจจัยหนึ่ง ก็คือ การทํางาน
รวมกันของบุคคลในองคการทุกระดับช้ัน ซึ่งทั้งนี้การที่จะ
ใหพนักงานทํางานรวมกันไดนั้นองคการหรือหนวยงาน
ตางๆ มีความจําเปนจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พนักงานในทุกระดับ อันเนื่องจากการทํางานที่ประสบผล 
สําเร็จนั้นมีพ้ืนฐานมาจากสัมพันธภาพที่ดี อาทิ ลักษณะ
ของหัวหนางาน การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน การ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน สิ่งเหลานี้มีสวนชวยใหการทํางาน
เปนไปอยางราบรื่นและสามารถเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันพนักงานก็เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ในทางตรงกันขามถาการทํางานขาดสัมพันธภาพที่ดี ผล
การทํางานก็ไมมีประสิทธิภาพทั้งในแงของคุณภาพงาน
และเวลาที่ใชไปในการทํางาน การสรางสัมพันธภาพที่กลาว 
ถึงจะตองอาศัยปจจัยทางดานองคการหลายประเภท อาทิ 
ลักษณะการบริหารงานของหัวหนา การมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นรวมกันของพนักงาน เปนตนโดยที่ผูบริหารจะตองมี
ความเขาใจถึงปจจัยเหลานั้นดวย และนอกจากนี้ขอมูลที่
เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้ควรจะมาจากทัศนคติหรือความ
คิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู เพื่อที่ผูบริหารจะไดนํา
ขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
พนักงานเพื่อใหเกิดความพอใจในการทํางานและสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุ 
ประสงคขององคการตอไป 

ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาถึงปจจัยที่จะนําไปสูการ
แกไขปรับปรุงหรือพัฒนาสัมพันธภาพการทํางานรวมกัน
จึงมีความจําเปนที่จะตองทราบถึงความคิดเห็นของ
พนักงานในขณะทํางานรวมกันดังนี้ 

1.   พนักงานแตละกลุมที่มีคุณสมบัติสวนบุคคลแตก 
ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางผู 
รวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตนสังกัดอยูแตก 
ตางกันอยางไร? 

สัมพันธภาพในที่นี้ไดแก สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นใน
เรื่องตอไปนี้ คือ 

1.1   ความเอาใจใสดูแลระหวางผูรวมงาน 
1.2   ความเอาใจใสดูแลระหวางหัวหนากับผูใต 

บังคับบัญชา 



1.3   การใหความชวยเหลือในการแกปญหาที่เกิด
จากการทํางานระหวางผูรวมงาน 

1.4   การใหความชวยเหลือในการแกปญหาที่เกิด
จากการทํางานระหวางหัวหนางาน กับผูใตบังคับบัญชา 

1.5   ความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูรวม 
งาน 

1.6   ความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางหัวหนา
กับผูใตบังคับบัญชา 

1.7   การมอบหมายอํานาจหนาที่การตัดสินใจ
ระหวางหัวหนากับผูใตบังคับบัญชา 

1.8   การติดตอสื่อสารระหวางผูรวมงาน 
1.9   การติดตอสื่อสารระหวางหัวหนากับผูใต 

บังคับบัญชา 
 1.10   การไดรับผลประโยชนรวมกันระหวาง

ผูรวมงาน 
 1.11   การใหรางวัลและคําชมเชยในการปฏิบัติ 

งานจากหัวหนา 
2.   พนักงานแตละกลุมซึ่งมีคุณสมบัติสวนบุคคล

แตกตางกันจะใหระดับความสําคัญตอปจจัยในการสราง
สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
ในขณะปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไร? 

ปจจัยที่สรางสัมพันธภาพดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
2.1   ลักษณะของหัวหนางาน 
2.2   ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
2.3   การใหอํานาจ 
2.4   การติดตอสื่อสารระหวางกัน 
2.5   การใหผลตอบแทน 

การศึกษาในครั้งนี้จะเลือกศึกษาจากพนักงานของ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคม 
ซึ่งเปนหนวยงานซึ่งยังมีอยูเปนจํานวนมาก แมวาในขณะนี้
จะอยูในการพิจารณาของคณะรัฐบาลที่จะใหแปรรูปเปน
หนวยงานเอกชนโดยสมบูรณ แตอยางไรก็ตามยังไมมี
กฎหมายแนชัดถึงการแปรรูปในครั้งนี้ ดังนั้น หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมยังคง
ดําเนินงานไดตามปกติ และพฤติกรรมของพนักงานในหนวย 
งานนี้ยังมีความนาสนใจตอการศึกษาตอไป เพื่อนําผลวิจัย 
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่ใชทรัพยากร
บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

 

ปญหาที่จะทําการวิจัย 
สําหรับปญหาที่จะทําการวิจัยจะพิจารณาตามวัตถุ 

ประสงคและสมมติฐานของงานวิจัยนี้โดยจะพิจารณาถึง
ระดับความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานใน 
ขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตนสังกัดอยู และระดับความ 
สําคัญตอปจจัยในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน
เพื่อการพัฒนาทีมงานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งสองปจจัยมี
สวนในการสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถามีระดับที่นอยไปก็จะ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกลาว แตถาหากมี
ระดับที่มากก็จะทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม 
มากขึ้น และยังสงผลตอความกาวหนาขององคการอีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคที่ 1: เพื่อสํารวจและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นดานความพึงพอใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
จําแนกตามคุณสมบัติสวนบุคคลที่มีตอระดับความพึงพอ 
ใจตอสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่ตนสังกัดอยู  

วัตถุประสงคที่ 2: เพื่อสํารวจและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จําแนกตามคุณสมบัติ
สวนบุคคลที่มีตอระดับความสําคัญตอปจจัยในการสราง 
สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงานใน 
ขณะปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานของงานวิจัย 
สมมติฐานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานแตละกลุมที่มีคุณสมบัติสวน
บุคคลแตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจตอสัมพันธ-   
ภาพระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตน
สังกัดอยูแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 พนักงานแตละกลุมที่มีคุณสมบัติสวน
บุคคลแตกตางกันจะใหระดับความสําคัญตอปจจัยในการ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
ในขณะปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 
 



ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัย สําหรับหัวขอการ 

ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีตอปจจัยใน
การสรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนา
ทีมงาน: กรณีรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและ
คมนาคมแบงไดดังนี้ คือ 

1.   ความพึงพอใจของกลุมผูรวมงานในหนวยงานใน
ฐานะเพื่อนรวมงาน ไดแก 

การเอาใจใสดูแลระหวางกัน การใหความชวยเหลือ
ระหวางกัน ความไววางใจระหวางกัน ความสามัคคีระหวาง
กัน ความเปนกันเอง ความใกลชิดสนิทสนม ความชัดเจน
ของการติดตอสื่อสารระหวางกัน ความถี่ของการติดตอ 
สื่อสารระหวางกัน การไดรับรางวัลรวมกัน การไดรับคําชม 
เชยรวมกัน การหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทํางาน การให
ความชวยเหลือและสงเคราะหเมื่อมีความทุกข การหลีกเลี่ยง
การนินทา การแกไขปญหารวมกัน การเขารวมงานกิจกรรม
ทางสังคม 

2.   ความพึงพอใจของกลุมผูรวมงานที่มีตอหัวหนา
งาน ไดแก 

การเอาใจใสดูแลของผูบังคับบัญชา การใหความชวย 
เหลือของผูบังคับบัญชาความไววางใจที่ไดรับจากผูบังคับ 
บัญชา การไดรับความยืดหยุนในการทํางาน ความชัดเจน
ของการติดตอสื่อสารที่มาจากผูบังคับบัญชา ความถี่ของ
การติดตอสื่อสารที่ไดรับจากผูบังคับบัญชา การไดรับมอบ 
หมายอํานาจหนาที่การตัดสินใจ การไดรับรางวัลจากผูบังคับ 
บัญชา การไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา การรับฟงขอ 
เสนอแนะของผูบังคับบัญชา การเปนคนมีเหตุผลของผู 
บังคับบัญชา ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา ความเปน
กันเองของผูบังคับบัญชา การใหความใกลชิด สนิทสนม
จากผูบังคับบัญชา 

3.   ความพึงพอใจระหวางกลุมผูรวมงานกับหนวย 
งานอื่น ไดแก 

การเอาใจใสดูแลระหวางกัน การใหความชวยเหลือ
ระหวางกัน ความไววางใจระหวางกัน ความสามัคคีระหวาง
กัน ความเปนกันเอง ความใกลชิด สนิทสนม ความชัดเจน
ของการติดตอสื่อสารระหวางกัน ความถี่ของการติดตอ 
สื่อสารระหวางกัน การไดรับรางวัลรวมกัน การไดรับคําชม 
เชยรวมกัน การหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทํางาน การให
ความชวยเหลือและสงเคราะหเมื่อมีความทุกข การหลีกเลี่ยง

การนินทา การแกไขปญหารวมกัน การเขารวมงานกิจกรรม
ทางสังคม 

4.   ความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการสรางสัมพันธ-
ภาพในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อนรวมงาน ไดแก 

การเอาใจใสดูและระหวางกัน การใหความชวยเหลือ
ระหวางกัน ความไววางใจระหวางกัน ความสามัคคีระหวาง
กัน ความเปนกันเอง ความใกลชิดสนิทสนม ความชัดเจน
ของการติดตอสื่อสารระหวางกัน ความถี่ของการติดตอสื่อ 
สารระหวางกัน การไดรับรางวัลรวมกัน การไดรับคําชมเชย
รวมกัน มีความชัดเจนในวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน    
มีการแขงขันกันสรางผลงาน บรรยากาศการทํางานมีความ
จริงใจและเปดเผย เปดโอกาสใหทํางานอยางเปดเผย   
กําหนดกระบวนการทํางานที่เปนระบบและมีมาตรฐานทบ 
ทวนและแกไขปรับปรุงการทํางานเปนประจํา 

5.   ความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการสรางสัมพันธ-
ภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผู 
บังคับบัญชา ไดแก 

การเอาใจใสดูแลของผูบังคับบัญชา การใหความชวย 
เหลือของผูบังคับบัญชา ความไววางใจที่ไดรับจากผูบังคับ 
บัญชา การไดรับความยืดหยุนในการทํางาน ความชัดเจน
ของการติดตอสื่อสารที่มาจากผูบังคับบัญชา ความถี่ของการ
ติดตอสื่อสารที่ไดรับจากผูบังคับบัญชา การไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่การตัดสินใจ การไดรับรางวัลจากผูบังคับ 
บัญชา การใหคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา การรับฟงขอเสนอ 
แนะของผูบังคับบัญชา การเปนคนมีเหตุผลของผูบังคับ 
บัญชา ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา ความเปนกันเองของ
ผูบังคับบัญชา การใหความใกลชิดสนิทสนมจากผูบังคับ 
บัญชา ผูบังคับบัญชามีคุณลักษณะที่เหมาะสม 

6.   ความคิดเห็นที่มีตองานที่ทํา ไดแก 
งานที่ทําอยูเปนงานที่มีความทาทาย งานที่ทําอยูเปน

งานที่นาสนใจ งานที่ทําอยูเปนงานที่สนุก งานที่ทําอยูเปน
งานที่ไมจําเจ โอกาสที่จะกาวหนาในหนาที่การงานที่ทําอยู 
มีสูง งานที่ทําอยูมีความหลากหลาย งานที่ทําอยูเปนงานที่
ตองอาศัยปฏิภาณไหวพริบ งานที่ทําอยูเปนงานที่ตองอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัว รายไดที่ไดรับเหมาะสมกับตําแหนง 
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนที่นาพอใจ ปริมาณงานที่ 
ทําอยูมีความเหมาะสม สวัสดิการตางๆ ที่ไดรับมีความ
เหมาะสม 

 



ขอบเขตของการวิจัย 
-  การวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางซึ่งใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบงายจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
-  ระยะเวลาในการทําวิจัย เริ่มตั้งแต 15 กันยายน 

2544 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่เลือกใช 
ผูทําวิจัยไดทําการศึกษาถึงประเภทของรัฐวิสาหกิจวา

แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
1. แบงตามลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินงาน หรือแบงตาม

สาขางานที่ปฏิบัติ 2. แบงตามสังกัดของหนวยงาน 3. แบงตาม
ความแตกตางในสัดสวนของกําไรสุทธิที่จะตองนําสงเปน
รายไดรัฐ จากการทําวิจัยครั้งนี้ผูทําวิจัยไดคัดเลือกประเภท
ของรัฐวิสาหกิจ คือ แบงตามลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินงาน 
หรือแบงตามสาขางานที่ปฏิบัติ ซึ่งแบงออกเปน 5 แหงดังนี้ 
คือ 1. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการดานพลังงาน 2. รัฐวิสาหกิจ
ที่ดําเนินกิจการดานสื่อสารคมนาคม 3. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนิน 
การดานพาณิชยกรรม 4. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานอุต-  
สาหกรรม 5. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานเกษตรกรรม 6. รฐั-
วิสาหกิจที่ดําเนินการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จากหนังสือ
รัฐวิสาหกิจไทย องคการและการจัดการ (ผุสสดี  สัตยมานะ) 
โดยกลุมตัวอยางที่เลือกในการทําวิจัยครั้งนี้คัดเลือกจาก
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารคมนาคม เนื่อง 
จากเปนรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารคมนาคม มี
ดังนี้ คอื 

1.   การสื่อสารแหงประเทศไทย 
2.   องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
3.   การรถไฟแหงประเทศไทย 
4.   การทาเรือแหงประเทศไทย 
5.   การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลจากการวิจัยจะถูกนําไปใชประโยชนในเรื่องตอ 

ไปนี้ คือ 
1.   การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดมีบุคลากรที่สามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2.   การนําไปเปนแบบอยางและเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆ  
ที่อาจมีระบบการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน และเปนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาชาติในอนาคต 

3.   การนําไปเปนตัวอยางในการศึกษาทั้งดานพฤติ-
กรรมของพนักงานในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอการ 
ศึกษาทางดานทฤษฎีองคการและพฤติกรรมองคการไดเปน
อยางดี 

 
บทสรุป 

จากผลการวิจัยที่นําเสนอขางตนมีประเด็นสําคัญที่จะ
นํามาอภิปราย ไดแก 1) ความพึงพอใจตอสัมพันธภาพ
ระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่สังกัด 
2) ความสําคัญตอปจจัยในการสรางสัมพันธภาพระหวางผู 
รวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงานในขณะปฏิบัติงาน 

1.   ความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานใน 
ขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่สังกัด 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวาง
ผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่สังกัด ผูวิจัย
แบงการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ 

1.1   ความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงานในฐานะ
เพื่อนรวมงาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอกลุมผู 
รวมงานในฐานะเพื่อนรวมงานตามความคิดเห็นของพนัก 
งานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.08) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาการไดรับรางวัลรวมกันและการไดรับคํา
ชมเชยรวมกันมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย ( X= 2.30  
ถึง 2.48) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของงานที่ไมไดมี
ลักษณะที่โดดเดนซึ่งสวนใหญทํางานอยูในแผนกธุรการ ทํา
ใหขาดการไดรับการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน จึง
เปนผลใหความพึงพอใจของกลุมผูรวมงานในฐานะเพื่อน
รวมงานตอการไดรับรางวัลรวมกันและการไดรับคําชมเชย
รวมกันจงึมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

ในการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยกําหนดสมมติ- 
ฐานไว ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ
สวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอสัมพันธ-
ภาพระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตน
สังกัดอยูแตกตางกัน 



ผลการวิจัยพบวาพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ
ดานสื่อสารและคมนาคม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
หนวยงานที่ทํางานตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ
กลุมผูรวมงานในฐานะเพื่อนรวมงานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่  
1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีคุณ-
ลักษณะทางสถานภาพที่ตางกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิด  
ของ Aldag และ Brief (1977) ในเรื่องความแตกตางของ
บุคคล (Individual Differences) ที่วาความแตกตางของบุคคล
มีผลตองานที่ตนเองปฏิบัติ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับความ
พึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของ Beach 
(1970) ที่วาความพึงพอใจในงานนั้นสวนหนึ่ง คือ ความพึง
พอใจของบุคคลที่มักจะไดรับจากผูรวมงานและหนวยงาน 
ซึ่งเปนอิทธิพล เนื่องมาจากโครงสรางของบุคลิกลักษณะ
ของผูปฏิบัติงานแตละคน 

อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุ 
รายไดตอเดือน สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการทํางาน 
และแผนกงานที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ
กลุมผูรวมงานในฐานะเพื่อนรวมงานไมแตกตางกัน (ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอม
ทางสังคมของพนักงานที่ เปนกลุมตัวอยางมีลักษณะที่
คลายคลึงกันจึงทําใหมีความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงานใน
ฐานะเพื่อนรวมงานคลายคลึงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของกนกวรรณ  แสงหาญ (2538) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีสาขาในภาค 1 พบวาพนักงานที่มีอายุ สภานภาพการ 
สมรส ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือนตางกันมีความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

1.2   ความพึงพอใจของกลุมผูรวมงานที่มีตอหัว 
หนางาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของกลุมผูรวม 
งานที่มีตอหัวหนางานตามความคิดเห็นของพนักงานรัฐ-
วิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 2.96) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาการไดรับรางวัลจากผูบังคับบัญชามีความ
พึงพอใจอยูในระดับนอย ( X=2.37) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การขาดสิ่งจูงใจ ในดานการบํารุงขวัญซึ่งเปนการสรางความ 
รูสึกใหกับผูที่ทํางานวาเขามีความสําคัญในการสรางชื่อ 
เสียงใหที่ทํางาน หรือแกไขสถานการณสําคัญตางๆ ไดทํา
ใหขาดแรงจูงใจในการทํางาน จึงเปนผลใหความพึงพอใจ

ในดานการไดรับรางวัลจากผูบังคับบัญชาจึงมีความพึงพอ 
ใจอยูในระดับนอย 

ในการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยกําหนดสมมติ-
ฐานไว ดังนี้ 

สมมติฐานที่  1  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณ- 
สมบัติสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอ 
สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานในขณะปฏิบัติงานในหนวย 
งานที่ตนสังกัดอยูแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ทุกตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ราย 
ไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะ 
เวลาในการทํางาน หนวยงานที่ทํางาน และแผนกงานที่ทํา
ตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงานที่   
มีตอหัวหนางานไมแตกตางกัน (ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่   
1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบรรยากาศภายในองคการหรือ
สภาพแวดลอมการทํางานภายในองคการของพนักงานที่
เปนกลุมตัวอยางมีลักษณะที่คลายคลึงกันจึงทําใหมีความ
พึงพอใจตอกลุมผูรวมงานที่มีตอหัวหนางานคลายคลึงกัน
กับแนวคิดของ Litwim และ Stringer (1968) ที่วาสภาพ 
แวดลอมภายในองคการ ซึ่งรับรูโดยบุคลากรในองคการทั้ง
โดยทางตรงและทางออมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในองคการ 

1.3   ความพึงพอใจระหวางกลุมผูรวมงานกับ
หนวยงานอื่น ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจระหวางกลุม
ผูรวมงาน กับหนวยงานอื่นตามความคิดเห็นของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสื่อสารและคมนาคมโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 2.74) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาการไดรับรางวัลรวมกันและการไดรับคํา
ชมเชยรวมกันมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย ( X= 2.20 
ถึง 2.25) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน ไมไดมีลักษณะที่โดดเดน โดยสวนใหญ
ทํางานอยูในแผนกธุรการ ทําใหขาดการไดรับการยกยอง
ชมเชยในผลสําเร็จของงาน จึงเปนผลใหความพึงพอใจ
ระหวางกลุมผูรวมงานกับหนวยงานอื่นตอการไดรับรางวัล
รวมกันและการไดรับคําชมเชยรวมกันจึงมีความพึงพอใจ
อยูในระดับนอย 

ในการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยกําหนดสมมติ- 
ฐานไว ดังนี้ 

สมมติฐานที่  1  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณ-
สมบัติสวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ 



สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน  ในขณะปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่ตนสังกัดอยูแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ทุกตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ราย 
ไดตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะ 
เวลาในการทํางาน หนวยงานที่ทํางาน และแผนกงานที่ทํา
ตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมผูรวมงานกับ
หนวยงานอื่นไมแตกตางกัน (ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 1) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของพนักงานที่เปนกลุม
ตัวอยาง มีลักษณะที่คลายคลึงกันจึงทําใหมีความพึงพอใจ
ตอกลุมผูรวมงานกับหนวยงานอื่นคลายคลึงกัน ซึ่งสอด 
คลองกับแนวคิดของ Miltion (1981) ที่วาลักษณะของงาน
ถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.   ความสําคัญตอปจจัยในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูรวมงาน เพื่อการพัฒนาทีมงานในขณะปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาความสําคัญตอปจจัยในการสรางสัม-
พันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงานในขณะ
ปฏิบัติงาน ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นที่สําคัญ 
คือ 

2.1   ความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัม-
พันธภาพในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อนรวมงานใน
การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานไว ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ
สวนบุคคลแตกตางกัน ใหระดับความสําคัญตอปจจัยในการ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
ในขณะปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ
ดานสื่อสารและคมนาคม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา หนวยงาน
ที่ทํางานตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใชใน
การสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อน
รวมงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษามีคุณลักษณะทางสถานภาพที่ตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวนิดา  เสรีเศรษฐ และชอบ  
อินทรประเสริฐกุล (2530) ที่กลาวถึงการสรางสัมพันธภาพ
ในการทํางานรวมกันวาตองอยูบนพื้นฐานการยอมรับ   
ความแตกตางระหวางบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Whitten และ Jones (1988) ที่กลาววาการมีความเชื่อมั่นแก
กันและกัน และการมีขอผูกมัดซึ่งกันและกันจะนําไปสูการ

ทํางานรวมกัน และจะทําใหการรวมมือกันในการทํางาน
ประสบความสําเร็จ 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุ 
รายไดตอเดือน สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการ
ทํางาน และแผนกงานที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความ 
สําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัมพันธภาพในการทํางาน
รวมกันในฐานะเพื่อนรวมงานไมแตกตางกัน (ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทาง
สังคมของพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางมีลักษณะที่คลาย 
คลึงกันจึงทําใหพนักงานใหความสําคัญตอปจจัยที่ใชใน
การสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันในฐานะเพื่อน
รวมงานคลายคลึงกัน 

2.2   ความสําคัญตอปจจัยที่ใชในการสรางสัม-
พันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับ
ผูบังคับบัญชา 

ในการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยกําหนดสมมติ-
ฐานไว ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ
สวนบุคคลแตกตางกัน ใหระดับความสําคัญตอปจจัยในการ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน 
ในขณะปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ
ดานสื่อสารและคมนาคม ที่มีระดับการศึกษา หนวยงานที่ทํา 
งาน และแผนกงานที่ทําตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญ 
ตอปจจัยที่ใชในการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน
ระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน   
ที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีคุณ-
ลักษณะของสถานภาพที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของวนิดา  เสนีเศรษฐ และชอบ  อินทรประเสริฐกุล (2530) 
ที่กลาวถึงการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันวาตอง
อยูบนพื้นฐานการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน 
เดียวกับที่ Brown (1992) กลาววา ความเชื่อมั่นที่มีตอกัน
ระหวางผูบริหารกับพนักงานในองคการเปนปจจัยที่มีบท 
บาทสําคัญในการสรางความสัมพันธตอกัน 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ 
อายุ รายไดตอเดือน สถานภาพการสมรส และระยะเวลาใน
การทํางานตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยที่ใช
ในการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใต 



บังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน (ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทาง
สังคมของพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางมีลักษณะที่คลาย 
คลึงกัน จึงทําใหพนักงานใหความสําคัญตอปจจัยที่ใชใน
การสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางผูใต 
บังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาคลายคลึงกัน 
 
บรรณานุกรม 
ธํารงศักดิ์  หมื่นจักร และ ศรีสงา  กรรณสูตร. จิตวิทยา

ธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทศรีสงาวิชาการ จํากัด, 
2527. 

นวลพรรณ   แจมแจง. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรในบริษัทสวี เดนมอเตอร  จํากัด 
(มหาชน). วิทยานิพนธ บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, 2541. 

ปทุม  เมตะนันท. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
ในองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมบริษัทสุราทิพย 
สํานักงานใหญ. กรุงเทพฯ: 2536 

พุฑฒิชัย  เติมประยูร. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย: ศึกษา
เฉพาะกรณีกองคลัง. วิทยานิพนธ บธม. มหาวิทยาลัย
เกริก, 2541. 

ไพฑูร  ประภาพรรณสิริ. กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท พรีเมียรมารเก็ตติ้ง. วิทยานิพนธ  
ศศ.ม. 2542. 

ศิริโสภาคย  บูรพาเดชะ. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหา- 
วิทยาลัย, 2528. 

สมิต  อาชุวินิจกุล. การพัฒนาตนเอง: สําหรับผูมีหัวใจ   
หนุมสาวที่มุงม่ันประสบความสําเร็จในการทํางานและ
ชีวิต. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพดอกหญา, 2533. 

เสถียร  เหลืองอราม. หลักมนุษยสัมพันธตอการบริหาร 
งานในองคการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแพรพิทยา
อินเตอรแนชชั่นแนล, 2519. 

อรุณ  รักธรรม. ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2526. 

อุทัย  หิรัญโต. ศาสตรและศิลปในการบริหารงาน. พระ-
นคร: หางหุนสวนจํากัด โอเดียนสโตร, 2515. 

 

Baron, R. A, and Pasclus, P B.  Understanding 
Human Relation: A Practice Guide to People at 
Work.  Massachusetts: Allyn and Bacon Inc., 
1991. 

Chester, I. B. The Function of the Executive. Cam-
bridge, Mass: Harvard University Press, 1988. 

Dessler, G. Personnel/Human Resource Manage-
ment.  New Jersey: Prentice-Hall, International 
Inc., 1991. 

Hilgard, E. R., and Bower, G. H. Theories of Learning. 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1981. 

Laird, D. Approaches to Training and Develop-
ment. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing 
Company., 1982. 

McGregor, D.  The Human Side of Enterprise.  New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1960. 

Rychman, R. M. Theories of Personality. New 
York: Brooks/Cole Publishing Company., 1985. 

Taggar, S.; Hackett, R.; and Saha, S. “Leadership 
Emergence in Autonomous Work Teams: 
Antecedents and Outcomes,” Personnel 
Psychology 52, 4: pp. 899-926, 1999. 

Wallace, J. B. “The Case For Student As Customer,” 
Quality Progress 32, 2: pp. 47-51, 1999. 

Yasai-Ardekani, M. “Structural Adaptations to 
Environments,” Academy of Management Re-
view.  Jan.: pp. 9-21, 1986.  
 
บรรณานุกรมนี้เปนสวนหนึ่งของบรรณานุกรมทั้ง 

หมด ซึ่งผูสนใจสามารถคนควาเพิ่มเติมได ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยฤดี  หลิมไพโรจน  สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปจจุบัน
เปนอาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 


