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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์เอาใจใส่เป็นอย่างดี
จาก อาจารย์ ดร.ชนั ดดา เพ็ช รประยูร อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ ให้ ค าแนะนาและคาปรึก ษาเพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนแนะแนวทางในการปฏิบัติในทุกขั้นตอน และได้รับความกรุณาจากผู้มีพระคุณ
ที่ทาให้งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังจะขอกล่าวไว้เป็นคุณูปการต่อการศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้
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ดร.ปิ่ น กนก วงศ์ปิ่ น เพ็ช ร์ และ อาจารย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒ นภักดี ที่กรุณาเสี ยสละเวลาอั นมี ค่ า เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นและทาการประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทุกท่าน ที่กรุณา
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้
ขอขอบพระคุณ เจ้ าของงานวิจัย หนังสือ วารสาร และบทความ ทุกท่านที่ได้นามาอ้างอิ ง ใน
งานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทุกท่านที่ให้วิชาความรู้
ใหม่ ฝึกฝนทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทางานวิจัยให้แก่คณะผู้วิจัย ทาให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไป
อย่างราบรื่น รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ
ทีไ่ ด้นามาประกอบการทาการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และผู้มีความร่วมมือทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่ได้ให้การสนับสนุนคอย
ช่วยเหลือ และกาลังใจในการทางานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้วิจัยที่สนับสนุนในด้านการศึกษา
อย่างเต็มที่ รวมทั้งให้กาลังใจและการสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากด้วยต้นทุนที่ถูกลง การ
น าระบบอั ตโนมั ติ (automation)มาช่ ว ยในกระบวนการผลิ ต การน าเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) มาทดแทนแรงงานมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอั น
เนื่องจากภาวะโลกร้อนและภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น นับเป็นความเสี่ยงโดยตรงต่อธุรกิจ และมี
ความเสี่ยงทางอ้อมเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ และความคาดหวังของสังคมถึงการทาธุรกิจที่ต้อง
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ในปี 2578 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
สั งคมสู ง วั ย มาก (Hyper-aged society) โครงสร้ า งแรงงานจะเปลี่ ย นไปท าให้ ก ารท าธุ ร กิ จ รู ป
แบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจานวนมากอาจไม่เหมาะสม และรูปแบบการบริโภคของประชาชนก็จะ
เปลี่ยนไปเช่นกัน (วิรไทย, 2563) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทาให้
หลายองค์การต้องปรับ ตัว อาทิ การปรับ ปรุงโครงสร้างองค์ กรใหม่ เน้ นการใช้งานเทคโนโลยีม า
สนับสนุนการทางานมากขึ้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน ปรับกลยุทธ์ของบริษัท หรือแม้กระทั่ง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อให้สามารถดารงธุรกิจได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จาก
รายงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน (พิชญ์สินี, 2562) พบว่า ในปัจจุบันธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ใน
ประเทศไทยมี แนวโน้ ม เติ บ โตอย่ างต่ อเนื่ อ ง ถึ งแม้ ว่าเศรษฐกิ จไทยในภาพรวมจะเติ บ โตน้ อ ยลง
เนื่องจากธุรกิจอีคอมเมิร์ชและธุรกิจเดลิเวอรี่ที่กาลังเติบโต และคนยังต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้
บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าตลอดเวลา แต่เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอ่าน ebook และ e-Magazine มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนมีแนวโน้มลดลง และ
เศษกระดาษรีไซเคิลทั่วโลกที่เป็นวัตถุดิบหลักลดลง การแข่งขันในตลาดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาค
อาเซียนที่รุนแรง และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ใน
ปัจจุบันองค์การในธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก อาทิ
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพภายในและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การนาระบบบริหารจัดการจากภายนอกมาใช้
เพื่อประสิทธิภ าพในการทางานและการปรับโครงสร้างขององค์การ (Reorganization) ให้ มีความ
เหมาะสม
การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารที่ เกิ ด ขึ้ น ล้ ว นต้ อ งอาศั ย หลายปั จ จั ย ในการท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดนั้นคือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ พนักงาน ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้เกิด
การพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ยิ่งองค์การเปลี่ยนแปลง
มากขึ้นเท่าไร พนักงานยิ่งต้องพยายามปรับตัวให้เท่าทันหรือล้าหน้าการเปลี่ยนแปลงขององค์การมาก
ขึ้ น เท่ า นั้ น การปรั บ ตั ว ในการท างาน (Work Adjustment) เป็ น ความสามารถในการใช้ ค วามรู้
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ความสามารถและทั กษะต่าง ๆ เพื่ อพั ฒ นาบุคคลให้ สอดคล้องกับควผามต้องการขององค์การที่
มุ่งหวังและความต้องการของตนเองที่มุ่งหวัง โดยประกอบด้วย 1) การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ
ขององค์การ คือ ความสามารถปรับตัวในการทางานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
การทางานรวมถึงบุ คลิกภาพที่เหมาะสมตามความต้องการขององค์การ 2) การปรับตัวให้ เข้ากับ
ความต้องการส่วนบุคคล คือ ความสามารถของบุค คลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความมุ่งหวังและใส่ใจใน
ความสาเร็จของงานได้ใช้ความเป็นตัวเองเสริมการทางาน และได้รับการตอบสนองที่เพียงพอตาม
ความจาเป็นในด้านต่าง ๆ (Dawes & Lofquist, 1984)
ความสามารถในการปรับ ตัวในการทางานของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไป หาก
สามารถปรั บ ตัว ในการทางานได้ดี ย่ อ มส่ งผลให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพในการท างานที่ ดีขึ้น ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุข และมีสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน แต่
หากเป็นในทางกลับกันหากปรับตัวในการทางานได้ไม่ดี อาจทาให้ขาดประสิทธิภาพในการทางาน ทา
ให้ทางานได้ไม่เต็มที่ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ความไม่ สบายใจ ความกดดันทางอารมณ์ ความคับ
ข้องใจ ความวิตกกังวล และ เกิดเป็นความเครียดความกดดันในการทางานอาจถึงขั้นลาออกจากงาน
ในที่ สุ ด (สุ ญ ญตา, 2553) ถื อ ได้ ว่ า การปรั บ ตั ว ในการท างาน (Work Adjustment) จึ ง เป็ น
คุณ สมบั ติที่ มี ความส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อการท างานและการดารงค์ ชี วิ ตในปั จจุ บั น ซึ่งอาจส่ งผลต่ อ
ความคิดอยากลาออกของพนักงาน หรือความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงาน ถือเป็นความท้าทายที่
ส าคั ญ ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในสภาวะของการเปลี่ ย นแปลง คื อ การรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความพร้อมและเข้าใจลักษณะและธรรมชาติขององค์การให้คงอยู่ และเติบโตไปพร้อม
กับ องค์ การ เพื่ อให้ ธุรกิจ สามารถดาเนิ น ธุรกิจ และพั ฒ นาเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่า
ต้ อ งการพั ฒ นาพนั ก งานใหม่ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเที ย บเท่ าพนั ก งานเดิ ม ซึ่ งอาจจะต้ อ งใช้
ค่าใช้จ่ายสูงและระยะเวลาในการพัฒนาเป็ นเวลานาน ความตั้งใจคงอยู่ในงานจึงถือว่ามีความสาคัญ
กับองค์การในสถานะการณ์ปัจจุบัน
ความตั้งใจคงอยู่ ในงาน (Intention to Stay) คือ การที่ พ นักงานมีความยึดมั่น ผู กพั นกั บ
องค์การ ทางานด้วยความพึงพอใจ และมีความต้องการที่จะทางานร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลายาวนานโดยสมัครใจ การที่พนักงานในองค์การมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน จะทาให้กิจกรรม
การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความต่อเนื่อง ลดเวลาและงบประมาณในการ
สรรหา คัดเลื อก บุ คลากรใหม่ที่จ ะมาทดแทน รวมถึงเรื่องขวัญ กาลั งใจแก่เพื่อนร่ว มงาน ในด้าน
ความสัมพันธ์ก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม การที่พนักงานในกลุ่มมีความตั้งใจอยู่กับองค์การสูง ทาให้
พนักงานในกลุ่มเกิดความผูกพันต่อองค์ก ารมากขึ้น และเกิดความตั้งใจอยู่กับองค์ก ารสูงตาม ในทาง
ตรงกัน ข้าม หากพนั กงานในกลุ่ มคนใดคนหนึ่ งลาออก พนักงานที่ เหลื อในกลุ่ มอาจเสี ยขวัญ และ
กาลังใจในการอยู่ร่วมกับองค์การ (คณากร, 2560)
ในองค์การทั่วไปมักประกอบด้วยพนักงานในหลายระดับ ตั้งแต่ผู้บริห าร ผู้จัดการ หัวหน้า
งาน จนถึงพนักงานปฏิบัติการ เช่นเดียวกันกับธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ แบ่งประเภทของพนักงานออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร ทาหน้าที่กาหนดและติดตามผลการทางานตามนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์การ หัวหน้างาน ทาหน้าที่รับนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์จากผู้บริหารมากาหนดแผนการ
ทางาน ดาเนินการและควบคุมติดตามให้บรรลุผล และพนักงานปฏิบัติการ ทาหน้าที่ลงมือปฏิบัติบัติ
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งานให้เกิดเป็นผลผลิตหรือบริการขององค์การตามเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่องค์การกาหนด โดย
พนักงานระดับหัวหน้างานเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการ จึงเป็นผู้เข้าใจ
ทั้ ง มุ ม มองภาพกลยุ ท ธ์ แ ละหน้ า งานที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงขององค์การที่เกิดขึ้นตลอดเวลา พนักงานระดับหัวหน้างานมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อ
การผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถเกิดขึ้นได้ ในองค์การ ทาให้เป็นกลุ่มที่ปรับตัวในการทางานอยู่
เสมอ อีกทั้งกลุ่มพนักงานระดับ หั วหน้างานยังถือว่าจะเป็นบุคลากรที่จะเติบโตไปเป็น ผู้บริห ารใน
อนาคต ความตั้งใจคงอยู่ ในงานของระดับ หั ว หน้ างานจึ งมี ความส าคั ญ อย่างยิ่ งต่ อการน าไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็น ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต
ผู้ วิจั ย จึ งสนใจศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งการปรับ ตั ว ในการท างานและความคงอยู่ ในงานของ
พนั กงานระดับ หั วหน้างาน ในธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์ เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์
องค์การในการดูแลพนักงานระดับ หัวหน้างานที่เป็นทรัพยาการสาคัญ เพื่อให้พนักงานและองค์การ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับของการปรับตัวในการทางาน และความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพนั กงาน
ระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานระดับหัวหน้างาน ของบริษัทในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
บริษัท A จานวน 243 คน บริษัท B จากัด 387 คน (ข้อมูลจาก พนักงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 ต.ค.
2563) รวมทั้งสิ้น 630 คน
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรที่ 1 การปรับตัวในการทางาน (Work Adjustment) ประกอบด้วย 5 ด้าน
1) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) ปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
3) ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
4) ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
5) การจัดการความเครียด
ตัวแปรที่ 2 ความตั้งใจคงอยู่ในงาน (Intention to Stay)
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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1.4 นิยำมปฏิบัติกำร
1.4.1 พนักงานระดับหัวหน้างาน หมายถึง พนักงานภายในบริษัทในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการบริหารที่แน่นอน โดยจะต้องวางแผน
ควบคุม ปฏิบัติงาน และปรับปรุงงานให้เป็นไปตามนโยบาย ขอบเขต และเป้าหมายที่กาหนด
1.4.2 การปรับตัวในการทางาน (Work Adjustment) หมายถึง กระบวนการของพนักงาน
ระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างกลมกลืน
โดยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของตั วบุคคลและองค์การ สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและต่อเนื่อง สามารถเผชิญกับปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสาเร็จลุล่วง และ
สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหานั้นได้อย่างมีความสุข ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบสอบถาม
มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ด้าน (Charbonnier-Voirin and Roussel, 2012) ดังนี้
1.4.2.1 การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ (Solving Problems Creatively) หมายถึ ง
พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ างานในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ามารถแก้ ปั ญ หาหรือ หาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปั ญ หาที่ซับ ซ้อนหรื อปั ญ หาที่ไม่เคยพบมาก่อน มีการเปลี่ ยนการมองปั ญ หาเพื่อค้นหามุมมอง
แนวคิดใหม่ ๆ มีการบู รณาการข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันและพัฒ นาเพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ใช้ทรัพยากร
ใหม่ ๆ มองหานวัฒกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา
1.4.2.2 ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ เหตุฉุ ก เฉิน หรือ สถานการณ์ ที่ ไม่ ได้ ค าดคิ ด (Reactivity in the
Face of Emergencies or Unexpected Circumstances) หมายถึง พนักงานระดับหัวหน้างานใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สามารถจัดลาดับความสาคัญและปรับตัวให้เข้ากั บสถานการณ์การทางานใหม่ ๆ ได้
เข้าใจสถานการณ์ได้ดีและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ละเอียดถี่ถ้วน แม้นจะไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้
มาก่อนหรือไม่แน่นอนหรือคาดเดาไม่ได้
1.4.2.3 ความสามารถในการปรับ ตั ว ระหว่างบุ ค คล (Interpersonal Adaptability)
หมายถึง พนักงานระดับ หัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สามารถปรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเข้าสู่ การทางานได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกัน เช่น หั วหน้างาน
เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้า หรือ คู่ค้า ยอมรับข้อกาหนดในการ
ทางานร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อนามาปรับแนวทางในการทางาน พัฒนาความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง ทาความเข้าใจมุมมองและความแตกต่างของผู้อื่น
1.4.2.4 ความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ (Training and Learning Effort)
หมายถึง พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แสดงความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอของ โดยมีการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว การปรับกระบวนการหรือวิธีการ
ทางานแบบใหม่ ๆ การเตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าในการทางาน มองหานวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการทางาน พัฒนาความสามารถของตนเองทั้งความสามารถในงานและนอก
งานให้ ทัน สมั ย อยู่ เสมอ มองหาโอกาสในการปรับ ปรุงผลงานของตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ ย น
ความเห็นกับเพื่อนร่วมงาน
1.4.2.5 การจัดการความเครียด (Managing Stress) หมายถึง พนักงานระดับ หัวหน้า
งานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สามารถรักษาระดับความเครียดของตนเองและภายในทีม ตั้งสติและใจเย็น
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เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความยากลาบาก หรือเมื่อภาระงานมาก ไม่แสดงอาการตื่นตูม
เมื่อพบเจอกับ ข่าวหรือสถานการณ์ ที่ไม่ทันได้คาดคิดมาก่อน มีการจัดการกับความคับข้องใจโดย
มุ่งมั่ น ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หามากกว่ าจะกล่ าวโทษผู้ อื่ น มี ค วามหยุ่ น ตั ว และมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ สู งใน
เหตุการณ์ที่มีความเครียด มีการแสดงออกที่สงบและมั่นคงมีอิทธิพลต่อผู้อื่นที่กาลังมองหาคาแนะนา
มองหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างใจเย็น
1.4.3 ความตั้งใจคงอยู่ในงาน (Intention to stay) หมายถึง พนักงานระดับหัวหน้างานใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจและตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไปเป็นระยะเวลานานด้วย
ความเต็มใจ ปฏิบัติงานด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่มีความต้องการมอง
หาอาชีพอื่นหรือเปลี่ยนสถานที่ทางานในอนาคตถึงแม้จ ะมีองค์การอื่นเสนองานที่ดีกว่า ซึ่งวัดได้โดย
ใช้แบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ทาให้ทราบระดับของการปรับตัวในการทางาน ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปรับตัวในการทางานของ
พนักงานองค์การ
1.5.2 ทาให้ทราบระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพนักงานระดับ หัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณ ฑ์ เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานในองค์การ
1.5.3 ทาให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายขององค์การ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การปรับตัวในการ
ทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการทางาน
2.1.1 ความหมายของการปรับตัว
2.1.2 สาเหตุของการปรับตัว
2.1.3 ลักษณะของการปรับตัว
2.1.4 ผลดี ผลเสีย ของการปรับตัว
2.1.5 ความหมายของการปรับตัวในการทางาน
2.1.6 องค์ประกอบของการปรับตัวในการทางาน
2.1.7 แนวทางการปรับตัวในการทางานให้มีความสุข
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2.2.1 ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2.2.3 ความสาคัญและแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการทางาน
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2.4 ที่มาของสมมติฐานในการวิจัย
2.5 สมมติฐานการวิจัย
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการทางาน
2.1.1 ความหมายของการปรับตัว
จากการศึกษาตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักวิชาการได้ศึกษาและอธิบายเรื่องการ
ปรับตัวดังทีจ่ ะยกมาอธิบายในงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้
กันยา (2536) ได้ให้ความหมายของ การปรับตัว คือ กิจกรรมสาคัญของชีวิต ซึ่งการปรับตัว
ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่แต่ละ
บุคคลกาลังเผชิญอยู่
วราภรณ์ (2545) ได้ให้ความหมายของ การปรับตัว คือ กระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายาม
ในการปรับตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหาความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความเครียด ความ
ทุกข์ใจ ความวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลนั้นๆ สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
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ความสุ ข แต่ ห ากบุ ค คลปรั บ ตั ว แล้ ว มี ค วามทุ กข์ ความรู้สึ ก ดั งกล่ าวจะท าให้ บุ ค คลกลายเป็ น ผู้ มี
สุขภาพจิตที่ไม่ดี หากเรื้อรังรุนแรงมากขึ้น อาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตได้
เปรมพร (2545) ได้ให้ความหมายของการปรับตัวหมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่บุคคลต้อง
เผชิญ และเปิดรับประสบการณ์เกี่ยวกับความต้องการ ความกดดัน ความท้าทายและปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งจากตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ สามารถนาประสบการณ์เกิดขึ้นมาผสมผสานในโครงสร้าง
ของตนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงตนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่
ตนเองรู้สึกมีความสุขทั้งกายและจิตใจ สามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น
ณภัทร (2551) ได้ให้ความหมายของการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะหาทาง
ออกให้ กั บ ตนเองในการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นไปได้ เ ป็ ย อย่ า งดี เป็ น
ความสามารถในการขจัดความคับข้องใจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
Weiten และคณะ (2009) ได้ให้ความหมายของ การปรับตัว คือ กระบวนการทางจิตวิทยาที่
มนุษย์ใช้ในการจัดการหรือรับมือกับความต้องการและความท้าทายในทุกวันของชีวิต
จากความหมายของการปรับตัวที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การปรับตัว เป็นกิจกรรมสาคัญ
ในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับ บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม
หรื อ สถานการณ์ ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลก าลั งเผชิ ญ อยู่ ในการขจั ด ความคั บ ข้ อ งใจจากสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป โดยการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ต่อไป
2.1.2 สาเหตุของการปรับตัว
นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวในด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวให้เป็นไปตามแรงผลักดันซึ่ง ทิวา(2535 อ้างถึงใน เปรมพร, 2545) แบ่งแรงผลักดันออกเป็น 2
ประการ ได้แก่
1. แรงผลักดัน ภายนอก เป็ น ข้อเรี ยกร้องที่ เกิดจากสภาพแวดล้ อ ม และสั งคมซึ่งเกิดจากที่
มนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันต้องผูกพันกับผู้อื่น ทาให้ต้องปรับตัวให้
เข้ากับ สภาพแวดล้ อมและสังคม ซึ่งความต้องการหรือข้อเรียกร้องจากสั งคม เป็นแรงผลักดันที่มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อบุคคล และวิธีการในการปรับตัวของเขา เพื่อให้สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องจาก
สังคมได้ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับตัวที่ทาให้ชีวิตประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้
2. แรงผลั ก ดั น ภายใน เป็ น แรงกระตุ้ น ที่ เกิ ด จากสภาพทางสรี ระภายในร่ างกายและจาก
ประสบการณ์ทางสังคมที่ได้เรียนรู้ในอดีต เป็นความต้องการภายในของแต่ละบุคคลเอง ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกิดจากสภาพทางสรีระของบุคคล เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสบาย และอีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากสภาวะทางจิต เป็นผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางสังคมในชีวิตที่ผ่านมา
การที่บุคคลต้องเผชิญกับแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกนั้น จะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึก
ทั้ งทางบวกและทางลบ หากเป็ น ความรู้ สึ ก ทางบวกบุ ค คลก็ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งปรับ ตั ว และหากเป็ น
ความรู้สึกทางลบแล้วนั้นบุคคลต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ นั่นก็คือการปรับตัว
วราภรณ์ (2545) ได้อธิบายสาเหตุของการปรับตัวไว้ 2 สาเหตุดังนี้
1. การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เนื่องจากในชีวิตของคนเราต้องพบความเปลี่ยนแปลง
เป็น ธรรมชาติของชีวิต ตั้งแต่เกิด เติบโต จนตาย ซึ่งต้องปรับตัวให้อยู่รอดในแต่ละช่วงวัยของชีวิต
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2. การปรั บ ตัว เพื่อความสุ ข การปรับ ตัวช่ว ยให้ คนเรายอมรับ สภาพการณ์ สภาพปั ญ หาที่
เกิดขึ้นแล้วพยายามหาวิธีการแก้ไข เมื่อแก้ไขปัญ หาได้ จะทาให้คลายความตึงเครียดเมื่อความทุกข์
หายไปจะทาให้เกิดความสุข
จากการศึ กษาสาเหตุข องการปรับ ตั ว สรุป ได้ ว่า การปรับ ตัว มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ มุ น ษย์
สามารถดารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข โดยเป็นผลมาจากแรงผลักดันภายนอกจากสภาพแวดล้อมและ
แรงผลักดันภายในของแต่ละบุคคลเอง
2.1.3 ลักษณะของการปรับตัว
วราภรณ์ (2545) แบ่งลักษณะของการปรับตัวเป็น 2 ประการดังต่อไปนี้
1. การปรับตัวที่สมบูรณ์ หรือการปรับตัวแบบบูรณาการ (Integrating Adjustment) เป็น
การปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค แล้วสามารถแก้ปัญหาหรื ออุปสรรคนั้นได้ โดยที่ตนเองเกิด
ความสุขกายสบายใจ และรวมถึงแม้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นได้ แต่สามารถยอมรับ
และทาใจสภาพปัญหาที่พยายามแก้ไขแล้วแต่ไม่สาเร็จ ได้ โดยได้ระบุลักษณะของบุคคลที่ปรับตัวได้ดี
มี 9 ประการดังต่อไปนี้
1) รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
2) ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี “ความพอใจในตนเอง”
3) ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) มองโลกในแง่ดี มีความคิดทางบวกมากกว่าความคิดทางลบ
5) มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันจากบุคคลหรือสถานการณ์อื่นใด
6) รู้จักควบคุมอารมณ์ และรู้ จักจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม หรือที่เรียกว่า “มี
ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional Quotient)
7) สามารถเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ได้ด้วยความมีสติ และใช้ปัญญาในการ
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในชีวิตได้
8) มักจะประสบความสาเร็จในชีวิตส่วนตัว การงาน และอาชีพ
9) สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
2. การปรั บ ตั ว ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ หรื อ การปรั บ ตั ว แบบไม่ บู ร ณ าการ (Non-Integrating
Adjustment) เป็นการปรับตัวที่บุคคลไม่สามารถเผชิญกับปัญหาได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ
ได้ ซึ่งบุคคลอาจพอมีวิธีลดความเครียดลงได้บ้าง แต่ยังคงมีความเครียด ความไม่ส บายใจ และความ
ทุกข์ใจเหลืออยู่ การปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์จาเป็นต้องอาศัยกลไกทางจิต หรือกลไกการป้องกันตัวเองมา
ช่วยในการผ่อนคลาย
เปรมพร (2545) ได้แบ่งลักษณะของการปรับตัวเป็น 2 ประการ ดังต่อไปนี้
1. บุ ค คลที่ ป รั บ ตั ว ได้ จะเป็ น บุ ค คลที่ ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ประสบ
ความสาเร็จในชีวิต มองความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง ตอบสนองความต้องการของ
ร่างกาย จิ ต ใจ สั งคม อารมณ์ และสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งสามารถแก้ไขสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่ าง
เหมาะสม และมีบุคลิกภาพที่มั่นคงเมื่อเป็นผู้ใหญ่อีกด้วย
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2. ส่ ว นบุ ค คลที่ ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ นั้ น จะส่ งผลเสี ย ต่ อ บุ ค คลนั้ น ทั้ งด้ านร่างกาย จิต ใจ
อารมณ์ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย กล่าวคือทาให้ร่างกายทรุดโทรม จิตใจว้าวุ่น และวิตกกังวล
ตลอดเวลา มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าไม่สามารถแก้ไขได้ และอาจทาให้บุคคลเหล่านั้นหันเข้าหาสิ่งที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและสังคมในอนาคต นั่นคือ ยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ
2.1.4 ผลดี ผลเสีย ของการปรับตัว
กันยา (2536) ได้กล่าวถึงผลดี และ ผลเสียของการปรับตัวไว้ดังนี้
ถ้าปรับตัวได้จะเกิดผลดี คือ
1. ทาให้ ชีวิตด าเนิ น ไปอย่ างดี มีค วามสุ ข เกิดประสิ ท ธิภ าพ มี ความส าเร็จในชี วิต สามารถ
ตอบสนองความต้องการของร่างการ จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้
2. ทาให้มีชีวิตรอด ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน อันตราย
3. ทาให้มีบุคลิกภาพดีในอนาคต ปรับตัวได้ดีในภายภาคหน้า
4. สามารถขจัดความทุกข์ ความไม่สบายใจ ความเครียด ความคับข้องใจออกไปได้
ถ้าปรับตัวไม่ได้ จะเกิดผลเสีย คือ
1. เกิดภาวะวิกฤติ (Crisis) หรือความไม่สมดุล (Disequilibrium) ทางจิตใจอยู่เสมอ เนื่องจาก
มองทุกสถานการณ์หรือปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ เลวร้าย
2. มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม
3. โยกย้าย เปลี่ยนที่อยู่ อาชีพ การงานบ่อย เนื่องจากปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ว มงาน ชนิดของ
งาน สังคม และสภาพแวดล้อมไม่ได้
4. เกิดโรคจิต โรคประสาท เนื่องจากความคิดวิตกกังวลอยู่เสมอ มีความผิดปกติในแนวความคิด
การรับรู้ และการตัดสินใจ
5. ติดสุรา ยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ เพื่อให้นอนหลับ ลืมนึกถึงปัญหา
จะเห็ น ได้ว่าในชีวิตของคนเรามี การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้น อยู่ต ลอดเวลา ทาให้ ค นเราต้อ ง
ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน การปรับตัวจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ ในกรณีที่
การปรับตัวไม่สมบูรณ์จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวในการทางาน เพราะในชี วิตคนเราเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการทางาน ดังนั้นการปรับตัวใน
การทางาน (Work Adjustment) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
2.1.5 ความหมายของการปรับตัวในการทางาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับ การปรับตั วในการท างาน พบว่ามีผู้ ให้
ความหมายของการปรับตัวในการทางานไว้ดงั นี้
ภาวสุทธิ์ (2548) ได้ให้ความหมายของการปรับตัวในการทางาน คือ ความสามารถของบุคคล
ในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหรื อ แก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ ในการท างาน เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กล้าหาญ (2556) ได้ให้ความหมายการปรับตัวในการทางาน คือ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นพลวัตรของบุคคลในการค้นหาหรือการได้ทาให้หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้รับความสาเร็จ
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หรือคงรักษาให้สามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สามารถเผชิญกับ
ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสาเร็จลุล่วง เป็นการปรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้
เกิดความสอดคล้องกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง จนสามารถอยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหานั้นได้อย่างมีความสุข
เขมณั ฏ ฐ์ (2558) ได้ ให้ ค วามหมายของการปรั บ ตั ว ในการท างาน เป็ น กระบวนการของ
คนทางานที่พยายามจะปรับตัวเองให้เข้า กับสภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งเป็นความสามารถของแต่
ละบุคคล กระบวนการนี้องค์การหรือที่ทางานมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกให้พนักงานแต่ละคนหรือกลุ่ม
งานต่างๆเข้าใจในคุณค่าของงานที่ทา เพื่อให้สามารถทางานในองค์การอย่างประสบความสาเร็จ
ณัฎยา (2559) ได้ให้ความหมายของการปรับตัวในการทางาน คือ กระบวนการที่พยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางกายและใจของพนักงานให้เข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การ เมื่อต้อง
เผชิญกับความต้องการหรือเป้าหมายของตนเอง ให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเอง
และสิ่งแวดล้อม
Dawis and Lofuquist (1984) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการปรั บ ตั ว ในการท างาน คื อ
กระบวนการความพยายามของบุ ค คลในการค้ น หาวิ ธี ที่ จ ะท าให้ ห น้ าที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบประสบ
ความสาเร็จ และสามารถดาเนินงานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทา
จากความหมายของการปรับตัวในการทางานที่กล่าวมา สามารถสรุป ได้ว่า การปรับตัวในการ
ทางาน คือ กระบวนการของพนักงานในการพยายามปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างกลมกลืน
โดยรักษาสมดุลระหว่ างความต้องการของตัวบุคคลและองค์การ สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จและต่อเนื่อง สามารถเผชิญกับปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสาเร็จลุล่วง และ
สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหานั้นได้อย่างมีความสุข
2.1.6 องค์ประกอบของการปรับตัวในการทางาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการทางาน พบว่ามีผู้สนใจ
ศึกษาเรื่องการปรับตัวในการทางานโดยกล่าวถึงองค์ประกอบในการปรับตัวในการทางานดังต่อไปนี้
Arkoff (1968 อ้างถึงใน กล้าหาญ, 2556) ได้กล่าวถึงการปรับตัวในการทางานของบุคคล
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะสาคัญ ได้แก่
1. ความมีวุฒิภาวะทางด้านอาชีพ (Terms of Vocational Maturity) เป็นแนวความคิดหนึ่ง
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ในการทางานหรือในอาชีพ
2. ความก้าวหน้ าอย่ างมีแบบแผน (The Idea of Orderly Progression) เป็นลั กษณะของ
บุคคลที่มีความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพได้ดี
3. ความพอใจในงาน (The Motion of Job Satisfaction) ผู้ที่สามารถปรับตัวด้านอาชีพได้ดี
มั ก เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพอใจในงานนั้ น ๆ เป็ น พื้ น ฐานหรือ อาจเป็ น ผู้ ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ คุ้ น เคยกั บ
ลักษณะงานจนเกิดความพอใจในงานที่ทาการศึกษาและพัฒนาการปรับตัวในการทางานมีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มบุคคลหรือประเทศนั้น ๆ
Pulakos และคณะ (2000) ได้ กล่าวถึงความสามารถในการปรับตัวในการทางาน โดยสรุป
องค์ประกอบของปรับตัวในการทางานเป็น 8 ประการ ดังต่อไปนี้
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1. การจั ด การสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ภาวะวิ ก ฤติ (Handling emergencies or crisis
situations) หมายถึง การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน เร่งด่วนหรืออันตราย ได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ ตัวเลือกที่มีอยู่ที่จะใช้ในจัดการกับสิ่งที่อันตรายหรือวิกฤติต่า ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใน
ระยะเวลาอันสั้นที่อยู่บนพื้นฐานของความชัดเจนและเน้นการใช้ความคิด การรู้จักควบคุมอารมณ์และ
ให้ความสนใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถทาให้งานดาเนินต่อไปได้
2. การจัดการความเครียดในการทางาน (Handling work stress) หมายถึง การรักษาสติและ
อารณ์ให้สงบ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก ปริมาณงานที่มาก หรือการทางานที่ล่วงเวลาจาก
ตารางที่กานด รวมทั้งการรู้จักควบคุมตนเองได้เมื่อเจอกับการทางานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คือ
ความสามารถในการจัดการกับความผิดหวังและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีโดยการใช้ความพยายามในการ
วิธีแก้ไขปัญหา มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นมืออาชีพกับการทางานในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Solving problems creatively) หมายถึง ใช้การวิเคราะห์
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ มีนวัตกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหา พลิกแพลงปัญหา การคิดนอก
กรอบ การแก้ปัญหาด้วยวิถีทางใหม่ ๆ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันมาพัฒนาให้
เป็น วิธีการแก้ปั ญหาแบบสร้างสรรค์และการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาพัฒ นาและเป็น
ความสามารถของบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจั ด การกั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อนหรื อ ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ (Dealing with
uncertain and unpredictable work situation) หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
ไม่ เคยเจอมาก่ อ น ปรั บ เปลี่ ย นการท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือคาดหวังได้ล่วงหน้าได้ โดยการวางแผนการปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภ าพ มีการกาหนดเป้ าหมาย การปฏิบัติงานและการจัดล าดับความส าคัญ ในการทางาน
เพื่อที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
5. การเรี ย นรู้ งานใหม่ เทคโนโลยี แ ละกระบวนการท างานต่ าง ๆ (Learning work tasks,
technologies, and procedures) หมายถึง การแสดงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิถีทางในการ
ทางานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการทางาน การเรียนรู้งานและทักษะต่างๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมตัวล่วงหน้า มีการค้นหาข้อมูลความต้องการของงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมายหรือการฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
6. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างบุ ค คล (Demonstrating interpersonal adaptability) หมายถึ ง
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ มีการเปิดใจ
ทางานร่วมกับคนอื่น ๆ การรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองของคนอื่นๆ และสามารถการเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองเมื่อเป็นสิ่งที่เหมาะสม ยอมรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานทั้งในด้านลบและบวกเพื่อ
ใช้ในการพัฒนางานตนเอง มีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้อื่นและกระตือรือร้นในการปรับตัวตนเพื่อ
ทางานรวมกับผู้อื่นได้
7. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม (Demonstrating cultural adaptability) หมายถึง เป็น
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจ
บรรยากาศ เป้าหมาย ความต้องการต่าง ๆ และค่านิยมของกลุ่ม องค์กรหรือวัฒนธรรม ความตั้งใจที่
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มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นในกลุ่ม องค์กรหรือวัฒ นธรรมรวมทั้ง
ความสามารถที่จะยอมรับและปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรได้
8. การปรั บ ตั ว ทางด้ า นกายภาพ (Demonstrating physically oriented adaptability)
หมายถึง การปรับตัวเพื่อความท้าทายในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นสถานที่ที่มีความร้อน ความหนาว
ความชื้นและความสกปรกมาก ๆ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทาให้ตัวเองทาตามความต้องการของงาน
นั้นๆได้ รวมทั้งการปรับตัวทางด้านน้าหนักและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงหรือการแสดงทางกายภาพของ
บุคคลให้มีประสิทธิภาพตามความจาเป็นของงานที่ทาอยู่
Griffin and Hesketh (2003) ได้นาองค์ประกอบการปรับตัวในการทางานทั้ง 8 องค์ประกอบ
ของ Pulakos และคณะ (2000) มาจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. มิติเชิงรุก (Proactive) ได้แก่ การจัดการกับภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤต และการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. มิ ติ เชิ ง รั บ (Reactive) ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ ใ นงานเทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก ารใหม่ ๆ
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ระหว่ า งบุ ค คล ความสามารถในการปรั บ ตั ว ทางวั ฒ นธรรม และ
ความสามารถในการปรับตัวทางด้านกายภาพ
3. มิติความทนทาน (Tolerant) ได้แก่ การเผชิญกับความเครียดในการทางาน และการเผชิญ
กับสถานการณ์การทางานที่ไม่แน่นอนหรือคาดเดาไม่ได้
Dawis (2005) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ก ารปรั บ ตั ว ในการท างาน (Theory of Work Adjustment
:TWA) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเหมาะสม (fit) ระหว่ า งบุ ค คล (P - person) ในสภาพแวดล้ อ ม (Eenvironment) โดยสภาพแวดล้ อ มใน TWA หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มในการท างาน (work
environment)
ความสอดคล้องระหว่าง
ความต้องการของบุคคลและ
การตอบสนองและการ
เสริมแรงจากสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องระหว่าง
ความสามารถของบุคคลกับ
ความต้องการของสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของบุคคล

คงอยู/่ ลาออก
การดารงอยู่ของ
บุคคล

ความพึงพอใจขององค์การ

จ้างต่อ/เลิกจ้าง

ภาพที่ 2-1 The Basic TWA Predictive Model (Dawis, 2005)
จากภาพที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของบุคคลเกิดจากความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของบุคคลกับสิ่งที่องค์การ/สิ่งแวดล้อมเสริมแรงให้ เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการ
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ตอบสนอง บุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ หากพึงพอใจก็จะมีความคิ ดต้องการคงอยู่กับ
องค์การ หากไม่พึงพอใจก็จะต้องการลาออกจากองค์การ และอีกด้านคือความพึงพอใจขององค์การที่
เกิดจากความสอดคล้ องระหว่างความต้องการขององค์การ/สิ่ งแวดล้ อ มต่อความสามารถในการ
ตอบสนองของบุคคล หากความสามารถบุคคลสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้ก็จะมี
ผลให้องค์การจ้างงานบุคคลนั้นต่อไป แต่หากไม่สามารถตอบสนองได้องค์การจะต้องหาบุคคลอื่น ๆ
เพื่อทดแทนต่อไป
จากทฤษฎีการปรับตัวในการทางานของ Dawis (2005) สามารถสรุป องค์ประกอบที่สาคัญที่มี
ผลต่อการปรับตัวในการทางาน 2 ประการคือ
1. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์การ (Satisfactoriness) หมายถึง ความสามารถ
ในการปรั บ ตัว ในการท างานซึ่งจะขึ้ น อยู่ กับ ปั จจัย พฤติก รรมส่ ว นบุ ค คลโดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะในการทางาน บุคลิกภาพและพฤติกรรมเชิงรุกหรือเชิงรับที่เหมาะสมที่ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังขององค์การ
2. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล (Satisfaction) หมายถึง ความสามารถของ
พนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความมุ่งหวังและให้ความใส่ใจในความสาเร็จของงานและมีโอกาสได้ใช้
ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเสริมการทางาน ต้องการที่จะได้รับความพอเพียงตามความจาเป็นด้าน
สรีระ การมีความมั่นคงปลอดภัย การเป็นส่วนหนึ่ งของสังคม การมีเกียรติและศักดิ์ ศรี การมีความ
เข้าใจและรู้จักตนเองซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในที่ทางานว่าเอื้อต่อการปรับตัวในการ
ทางานของแต่ละบุคคลมากน้อยเพียงใด
Charbonnier-Voirin and Roussel (2012) ได้ศึกษาความสามารถในการปรับตัวแบบใหม่
โดยอ้ า งอิ งจากแนวคิ ด ของ Pulakos และคณะ (2000) โดยท าการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของตนเองให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ในการท างานที่
เปลี่ ย นแปลงไป ในบริ บ ทของอาชี พ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ผลการวิ เคราะห์ ก็ ส ามารถยื น ยั น ได้ ว่ า
องค์ประกอบที่สามารถนามาวัดความสามารถในการปรับตัวในการทางานมี 5 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การแก้ ปั ญ ห าอย่ า งส ร้ า งสรรค์ (Solving Problems Creatively) เป็ น การแสด ง
ความสามารถของพนักงานในการแก้ปัญหาหรือการหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญ หาที่ซับซ้อนหรือ
ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน มี การเปลี่ยนการมองปัญหาเพื่อค้นหามุมมองแนวคิดใหม่ ๆ มีการบูรณา
การข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีการ
คิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ใช้ทรัพยากรใหม่ ๆ มองหานวัฒกรรมใหม่
ในการแก้ไขปัญหา
2. ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สถานการณ์ ที่ ไม่ ไ ด้ ค าดคิ ด (Reactivity in the Face of
Emergencies or Unexpected Circumstances) เป็ นการแสดงถึงความสามารถในการจัดล าดับ
ความสาคัญและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การทางานใหม่ ๆ ได้ การเข้าใจสถานการณ์ได้ดีและ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ละเอียดถี่ถ้วน แม้นจะไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหรือไม่แน่นอน
หรือคาดเดาไม่ได้
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3. ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล (Interpersonal Adaptability) เป็นการแสดง
ถึงความ สามารถของพนักงานในการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้าสู่การทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกัน เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้าหรือคู่ค้ายอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้อื่นเพื่อนามาปรับแนวทางในการทางาน พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง ทาความเข้าใจ
มุมมองและความแตกต่างของผู้อื่น
4. ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ (Training and Learning Effort) เป็นการแสดงความ
พยายามในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ มีการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว การปรับ
กระบวนการหรือวิธีการทางานแบบใหม่ ๆ การเตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าในการ
ทางาน มองหานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการทางาน พัฒนาความสามารถของตนเองทั้ง
ความสามารถในงานและนอกงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มองหาโอกาสในการปรับปรุงผลงานของตนเอง
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงาน
5. การจัดการความเครียด (Managing Stress) ความสามารถในการรักษาระดับความเครียด
ของตนเองและภายในที ม เป็ น การตั้ งสติ แ ละใจเย็ น เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ หน้ ากั บ สถานการณ์ ที่ มี ค วาม
ยากลาบาก หรือเมื่อภาระงานมาก ไม่แสดงอาการตื่นตูมเมื่อพบเจอกับข่าวหรือสถานการณ์ที่ไม่ทันได้
คาดคิดมาก่อน มีการจัดการกับความคับข้องใจโดยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าจะกล่าวโทษผู้อื่นมี
ความหยุ่น ตัวและมีความเป็น มืออาชีพสูงในเหตุการณ์ที่มีความเครียด มีการแสดงออกที่สงบและ
มั่น คงมีอิท ธิพ ลต่อผู้ อื่น ที่ กาลั งมองหาคาแนะน า มองหาวิธี การแก้ปัญ หาโดยการพูดคุยกับ เพื่ อน
ร่วมงานอย่างใจเย็น
กล้าหาญ (2556) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวในการทางานของ Pulakos และคณะ
(2000) และสรุ ป องค์ป ระกอบของการปรับ ตั วในการท างานของผู้ เข้าสู่ ต ลาดแรงงานใหม่ เป็น 3
ลักษณะ ดังนี้
1. การปรับตัวเข้ากับงาน เป็นการปรั บระดับความสามารถและศักยภาพของตนให้สามารถ
พัฒ นาตนเองเพื่ อปฏิบั ติงานที่รั บ ผิ ดชอบได้อย่างดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ทักษะในการทางาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังขององค์การ
2. การปรับตัวเข้ากับ กฎและสภาพแวดล้ อมที่ปฏิบัติ เป็นความสามารถในการปรับตัวของ
บุคคลในการทางานกับองค์ก ารเป็ นความสามารถในการยอมรับในกฎข้อบังคับ โครงสร้างองค์กร
ระบบการติดต่อสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การกระจายอานาจ ตลอดจนสภาพทางกายภาพที่บุคคล
ต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน
3. การป รั บ ตั ว เข้ า กั บ เพื่ อน ร่ ว มงาน เป็ น การป รั บ ตั ว ด้ า นการพึ่ งพ าระห ว่ า งกั น
(Interdependence) หรือการที่บุคคลต้องการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัยกับบุคคล
ต่าง ๆ ในทางาน ถือว่าเป็นความต้องการพื้นฐานของบุคคลที่คงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคม (Social
Integrity) การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นมีส่วนช่วยให้เกิด ความมั่นคงทางด้านจิตใจและสังคมโดยปกติ
บุคคลพยายามคงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองและยอมพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในขอบเขตที่ตนเองและสังคม
ยอมรับ
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการปรับตัวในการทางาน ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นา
แนวความคิดการปรับตัวในการทางานของ Charbonnier-Voirin and Roussel (2012) มาใช้ เป็น
แนวทางในการศึกษาเนื่องจาก มีความทันสมัยและเป็นมุมมองการปรับตัวในการทางานของบุคลากร
ในหลากหลายอาชีพที่เป็นผลจากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับที่มาของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ที่ต้อ งการศึกษาการปรับ ตั วในงานของพนักงานระดับหั วหน้างานในธุรกิจ บรรจุภัณ ฑ์ที่ต้อง
ปรับตัวในการทางานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
2.1.7 แนวทางการปรับตัวในการทางานให้มีความสุข
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการปรับตัวมีผู้เสนอแนวทางการปรับตัวในการทางานไว้ดังนี้
วราภรณ์ (2545) ได้เสนอแนวทางการปรั บ ตั ว ให้ มี ค วามสุ ข ในการท างานและอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้
12 ประการดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดีทั้งการแต่งกาย กิริยา มารยาท
2. ต้องมีศิลปะในการเข้ากับคน โดยศึกษาผู้ที่เราติดต่อด้วย ในด้านฐานะความเป็นอยู่ สุขภาพ
ร่างกาย อุปนิสัยใจคอ และความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยในการเข้าใจ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการ และติดต่อกับบุคคลนั้นได้อย่างเหมาะสม
3. เรีย นรู้วิธีช นะใจคน ได้แก่ การมีค วามจริงใจเอื้อเฟื้ อเผื่ อ แผ่ รู้จักยกย่อชมเชย/พู ดจาก
อ่อนหวาน ให้การยอมรับนับถือความคิดของผู้อื่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่น มีความสม่าเสมอใน
การคบหา
4. ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
5. มีคุณสมบัติของผู้ดี มีความคิด ความประพฤติ การปฏิบัติดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
6. รู้จั กควบคุมอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึ กได้ดี ตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึ กได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่โมโห ฉุนเฉียว หลงตัวเอง ใช้อานาจตัดสินใจ มีอคติต่อผู้อื่น
7. รู้จักศิลปะของการวิพากย์วิจารณ์ผู้อื่นๆ
8. มีศิลปะในการฟัง ฟังด้วยความตั้งใจ สนใจ ไม่ทากิจกรรมอื่นขณะฟัง ไม่ขัดจังหวะโต้แย้ง
ก่อนผู้พูดพูดจบ ควรฟังให้มากพูดให้น้อย
9. มีเจตคติที่ดีต่อตอนเองและมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
10.มองโลกในแง่ดี ทั้งสถานการณ์และบุคคล
11.คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น ไม่คิดเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว
12.รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ เสียสละ อดทน และรอคอย
ณัฏยาณีและคณะ (2559) ได้เสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อเริ่มต้นงานใน
องค์กรแห่งใหม่ 7 ประการดังต่อไปนี้
1. การไม่สนใจวัฒนธรรมองค์การ สาหรับพนักงานใหม่ควรสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม
องค์ กรแห่ งใหม่ที่ ต นได้เข้าไปท างาน โดยส ารวจวัฒ นธรรมองค์ ก ารจาก พนั กงานคนอื่น ๆ ว่า มี
พฤติกรรมอย่างไร
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2. ความหยิ่งยโส หากพนักงานใหม่เหล่านี้ก็จะแข็งขืนที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการของตัวเอง
เท่านั้น เนื่องจากคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนเก่ง คนสาคัญ พนักงานใหม่ ควรรับฟังและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
จากผู้อื่นบ้าง ใช้เวลาในการทาความเข้าใจองค์การและการดาเนินไปของสิ่งต่าง ๆ
3. การปลีกตัว ถ้าพนักงานใหม่ขี้อายมาก ๆ นั้นงานของเขาก็จะไม่ได้รับการดูแลจากคนรอบ
ข้างเท่าที่ควร ควรให้สร้างสัมพันธภาพอันดี และใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานของ
ตัวเองโดยการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเรียนรู้ว่าพนักงานคนอื่นๆ ทาตัวกันอย่างไร
4. ไม่สนใจในความคาดหวังขององค์การ ควรไปพบกับหัวหน้าฝ่ายหรือแผนกเพื่อ ทาความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ ง งานและวิ ธี ก ารวั ด ความส าเร็ จ ในงาน และล าดั บ
ความสาคัญของงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าาองค์การคาดหวังอะไรในตัว พนักงานและทาให้สามารถ
ทางานได้ตามความคาดหวังขององค์การ
5. ไม่ยอมรับความผิดพลาด ทุกคนย่อมมีการทาสิ่งผิดพลาดได้เสมอ และพนักงานใหม่ ก็มี
การทาสิ่งผิดพลาดได้หลายอย่าง ควรยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เรียนรู้กับสิ่งผิดพลาดนั้นและทา
การแก้ไข
6. ทาตัวทวนกระแสน้า การที่จะนาเสนอความคิดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ
จะต้องเปิดใจให้กว้าง สร้างความเข้าใจของตัวเองในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่มี
อยู่ในปัจจุบันอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะนาเสนอการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อที่ว่าจะได้สามารถอธิบาย
ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงควรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
7. ไม่ต้องรอให้มีคนมาบอกถึงผลการประเมินการทางาน ควรพูดคุยกับหัวหน้างานของตัวเอง
เพื่อให้มีการประชุมสรุปเมื่อ ทางานผ่านไปในแต่ละงาน เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ทาถูกต้องหรือทาดี เรื่อง
ต่าง ๆ ที่ทาผิดพลาดไปและวิธีการแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้น
จากการศึกษาเอกสารแนวทางในการปรับตัวในการทางานพบว่า การปรับตัวที่เหมาะจะช่วยให้
พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความผาสุขและความพึงพอใจในงาน เกิดความก้าวหน้า สามารถ
ทางานที่ให้ ผ ลการดาเนิ น การที่ดีมีป ระสิ ทธิผ ล และช่วยพั ฒ นาองค์กร พนักงานที่ มีคุณ ภาพก็จะ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่ผู้นาระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ทาให้ความเจริญ
ก้าวหน้าและมีความมั่นคง
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2.2.1 ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน พบว่ามีผู้ให้ความหมาย
ของความตั้งใจคงอยู่ในงานดังต่อไปนี้
แคทรียา (2552) ให้ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ ความต้องการ หรือความสมัคร
ใจของบุคคลในการตัดสินใจทางานให้กับองค์การต่อไป โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับจากบุ คคลอื่น แต่
เกิดจากความตั้งใจของบุคคลเองที่ไม่ต้องการย้ายสถานที่ทางานในอนาคต
ศมาภรณ์ (2553) ให้ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ การที่บุคคลวางแผน ประเมิน
ค่าความเป็นไปได้ที่จะรักษาสภาพการเป็นสมาชิกและตัดสินใจคงอยู่ในองค์การต่อไป
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วันเพ็ญและคณะ (2556) ให้ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ การตัดสินใจของคง
เก่งที่จะทางานอยู่กับองค์การ โดยไม่คิดจะเปลี่ ยนงานหรือลาออกจากองค์การ และจะทางานกับ
องค์การไปจนเกษียญอายุ
นฤมล (2560) ให้ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ ความตั้งใจและความต้องการที่
จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การเดิมได้นานที่สุดตลอดจนมีการวางแผนและความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจโดยไม่มีความคิดที่จะลาออกเพื่อหางานใหม่
จุไรวรรณ (2562) ให้ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ การที่ บุคลกรมีความต้องการ
และมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนี้ต่อไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่ทาได้ด้วยความเต็มใจ
ไม่ต้องการที่จะมองหาอาชีพอื่นหรือเปลี่ยนสถานที่ทางานในอนาคต และบุคคลที่มีความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน จะมีความสุขในการทางาน มีความทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความภูมิใจ
ที่ได้ทางานในองค์ การแห่ งนี้ ไม่มองว่าการทางานในองค์ก ารแห่ งนี้เป็นการผู กมัดตัวเอง ส่งผลให้
บุคลากรไม่มีความคิดที่จะลาออกจากงาน ถึงแม้จะมีองค์กรอื่นเสนองานที่ดีกว่านี้บุคลากรก็ไม่เปลี่ยน
ใจ
Yong and et al. (2017) ให้ความหมายความตั้งใจคงอยู่ในงาน คือ ความเต็มใจของพนักงาน
ที่จะอยู่ในองค์การ จากการตัดสินใจและพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ในการ
จ้างงานของพนักงานกับปัจจุบันกับองค์การ แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความต้องการที่จะดารง
รักษาพนักงานให้ดารงอย่างต่อเนื่อง
จากความหมายของความตั้งใจคงอยู่ในงาน ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ ว่า ความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน หมายถึง การที่พนักงานมีความพึงพอใจและตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในองค์ก ารต่อไปเป็นระยะ
เวลานานด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติงานด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่มีความ
ต้องการมองหาอาชีพอื่นหรือเปลี่ยนสถานที่ทางานในอนาคตถึงแม้จะมีองค์การอื่นเสนองานที่ดีกว่า
2.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน พบว่ามีการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงานที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
Mobley (1977) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในงานกับการตัดสินใจคงอยู่ใน
งานหรือลาออกจากงาน โดยความพึงพอใจในงานมีความสาคัญและส่งผลให้เกิดความคิดที่จะลาออก
จากงาน เพราะบุคคลจะแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานโดยจะค้นหาและ
เปรี ย บเที ย บทางเลื อกใหม่ กับ งานในปั จ จุ บัน หากพบว่างานในปัจจุบั นมีคุ ณ ค่ าและให้ ป ระโยชน์
มากกว่าก็จะไม่ลาออกและเลือกที่จะคงอยู่ในงานปัจจุบันต่อไป โดย Mobley ได้กาหนดขั้นตอนใน
การตั ด สิ น ใจถอนตั ว จากงานหรื อ คงอยู่ ใ นงาน ประกอบด้ ว ย 10 ขั้ น ตอน ดั ง ภาพที่ 2-2
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ประเมินคุณค่างานในปัจจุบันตนเอง
ความพอใจ-ไม่พอใจในงาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ความคิดที่จะลาออกจากงาน
ประเมินโอกาสและต้นทุนในการออกจากงาน
ความตั้งใจในการหาทางเลือกใหม่
ค้นหาทางเลือกใหม่
ประเมินทางเลือกใหม่

เปรียบเทียบกับงานที่ทาปัจจุบัน
ความตั้งใจในการลาออก/คงอยู่
ลาออก/คงอยู่

ภาพที่ 2-2 แบบจาลองการตัดสินใจลาออก/คงอยู่ของพนักงาน (Mobley, 1977)
Lim, Mathis and Jackson (2010) กล่ า วว่ า สาเหตุ ที่ พ นั ก งานจะคงอยู่ ห รื อ จากไปจาก
องค์การมาจากหลายปัจจัย โดยแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก
คือ
1. คุ ณ สมบั ติ ข องนายจ้ าง (Characteristics of the Employer) มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
พนักงานที่จะคงอยู่หรือลาออกจากองค์การ องค์การจะมีอัตราการลาออกต่าเมื่อองค์การมีวัฒนธรรม
ที่มีลักษณะเฉพาะและมีจุดเด่นที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ มีความมั่นคงใน
งาน
1.1 วัฒ นธรรมและค่ านิ ยมขององค์ก าร (Organizational culture and value) คื อ
แบบแผนความเชื่อ ค่านิยมร่วมกันที่สมาชิกองค์การทุกคนเข้าใจ และยึดถือเป็นระเบียบ ปฏิบัติซึ่งถ้า
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องค์การใดทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเชื่อมั่น มีวัฒนธรรมขององค์การที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานเกิด
ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร จะช่วยให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก
ก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของสูงขึ้น ส่งผลต่อการคงอยู่และความสาเร็จของ องค์การเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สิ่งสาคัญของค่านิยมองค์การที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์การ คือ ความไว้วางใจ ความเชื่อใจระหว่าง
สมาชิก เพราะบุคลากรที่มีความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และความยุติธรรม
ขององค์การ ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์การสูงขึ้น
1.2 การบริหารจัดการและการธารงค์รักษา (Management and Retention) การเป็น
องค์ ก ารที่ มี ผู้ น าที่ มี วิสั ย ทั ศ น์ แผนกลยุ ท ธ์ที่ ต อบสนองการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
องค์การที่มีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้พนักงานประสบผลสาเร็จและมีความก้าวหน้าทั้งการเงินและ
อาชีพ
1.3 ความมั่นคงในงาน (Job security) การลดขนาดองค์การ การให้คนออกจากงาน
และการปรับโครงสร้างองค์การ สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่ อความจงรักภักดี และความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพนักงานทั้งสิ้น เนื่องจาก พนักงานเกิดความเครียด และมีความคิดที่จะลาออกก่อนถูกไล่
ออก ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การมี ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูง อัตราการคงอยู่ในงานของ
พนักงานจะสูงตามไปด้วย
2. ปัจจัยด้านการออกแบบการทางาน (Job design and work) มีผลต่อการคงอยู่ ในงานของ
พนักงาน เพราะแต่ละคนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทางาน ทุกคนต้องการความพร้อม ของอุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอในการทางาน มี บ รรยากาศที่ ดี ในการท างาน
สภาพแวดล้อมในการทางานต้องปลอดภั ยทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการ คงอยู่
ในงานทั้งสิ้น ปัจจัยด้านการออกแบบการทางาน ได้แก่
2.1 ความเหมาะสมระหว่ า งงานและบุ ค คล (Job/Person Match) การจั ด สรรค์
พนักงานให้เหมาะสมกับงานที่ชอบและความสามารถ หากพนักงานได้รับงานที่ไม่เหสาะสมพวกเขา
จะมองหางานใหม่ การธ ารงรั ก ษาพนั ก งานให้ ค งอยู่ จึ งสามารถท าได้ ตั้ งแต่ ขั้น ตอนการคั ด เลื อ ก
พนักงาน และเมื่อได้รับการบรรจุเข้าทางาน ปัจจัยในส่วนของงานจะมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
เนื่ องจากพวกเขาใช้เวลาส่ วนใหญ่ ในการท างาน โดยคาดหวังอุปกรณ์ ที่ทั นสมัย เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี ปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น พื้นที่ แสงสว่าง
อุณหภูมิ เสียง และ การจัดวาง (Lay Out) ล้วนมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน นอกจากนี้พนักงาน
ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
2.2 ความยืดหยุ่นในเวลา (Time Flexibility) การยืดหยุ่นในตารางเวลาในการทางาน
มีความส าคัญ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการลดขนาดองค์การ (Downsizing) ทาให้
พนักงานรู้สึกถึงภาระงานที่หนักเกินไป ในอนาคตผู้คนจานวนมากจะมีอายุยืนขึ้น ความต้องการใน
การดูแลผู้สูงอายุจะมากขึ้ น คนวัยทางานจะเป็น Sandwich Generation ที่ต้องดูแลทั้งเด็กและพ่อ
แม่ผู้สูงอายุ จึงต้องการตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
2.3 ความยืดหยุ่นในงาน (Work flexibility) คือ การสร้างสมดุลระหว่างงานและการใช้
ชีวิต รวมถึงครอบครัวและชีวิตส่วนตัว ปฏิบัติงาน นโยบาย และวิธีการทางาน มีความสาคัญต่อการ
คงอยู่ของพนักงานอย่างยิ่ง ความยืดหยุ่นในงานจะนาไปสู่การทางานที่มีคุณภาพ ความยืดหยุ่นในงาน
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นั้นเป็นหัวใจสาคัญของ องค์การที่ช่วยลดความกดดันจากสถานการณ์หรือภาระงานที่มาก วิธีหนึ่งที่
จะทาให้เกิดความยืดหยุ่น ของงานได้ คือ การให้บุคลากรมีโอกาสเลื อกและเปลี่ยนแปลงตารางการ
ทางานได้ และมีส่วนช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์การมากขึ้น
3. ปั จ จัย ด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ (Career Opportunities) องค์การที่ มี การพัฒ นาทาง
อาชีพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้า จะส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน ของพนักงาน
กับเรือ่ งความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่
3.1 การพั ฒ นาทางอาชีพ (Career development) เป็ นการสร้างความมั่น คงให้ กั บ
อาชีพ ก่อให้ เกิดความก้าวหน้ าทั้งในส่ว นของผลงาน และประสบการณ์ ของพนักงานองค์การที่ มี
แผนงานในเรื่องของความก้าวหน้า และโอกาสในการพัฒนาของบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่อง จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ในงานให้สูงขึ้น องค์การควรให้
โอกาสกับผู้ที่ผ่านการอบรมได้ใช้ความรู้และทักษะของตนเองภายในองค์การด้วย เพื่อให้พนักงานรู้สึก
มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและไม่มีความคิดที่จะลาออกเพื่อไปทางานที่อื่น
3.2 การวางแผนด้านอาชีพ (Career planning) องค์การควรมีการวางแผนด้านการ
พัฒนาอาชีพแก่พนักงานไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารและพนักงานควรมีโอกาสรับรู้ถึง แนวทางที่จะใช้ใน
การพัฒนาอาชีพในอนาคต เพราะทาให้พนักงานมองเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพ ความก้าวหน้าในงาน
เมื่อเห็นแนวทางในอนาคตที่ดีพนักงานก็ จะยินดีทุ่มเทให้กับงานและเป็นการเพิ่มอัตราการคงอยู่ใน
องค์การให้สูงขึ้นอีกด้วย
4. ปัจจัยด้านการให้รางวัล และการคงอยู่ในงาน (Reward and retention) ต้องเป็นรางวัลที่
จับต้องได้ในรูปของค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และผลประโยชน์ ปัจจัยที่สาคัญสาหรับการคงอยู่ในองค์การ
ได้แก่ การแข่งขันจากผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหลายคนเชื่อว่า เงินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการคงอยู่
ในองค์การ บุคลากรหลายคนต้องลาออกเพื่อไปหางานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า ปัจจัยด้านการให้
รางวัลและการคงอยู่ในงาน ประกอบด้วย
4.1 ด้านการแข่งขันเรื่องค่าตอบแทน (Competitive benefits) เป็น ปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการคงอยู่ในองค์การ คือ การจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริห ารต้องเรียนรู้ถึงความยืดหยุ่น ในการจ่าย
ค่าตอบแทนและจัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งควรให้พนักงานมีทางเลือก
ในการจัดสรรค่าตอบแทนด้วย
4.2 ผลงานและค่ า ตอบแทน (Performance and compensation) พนั ก งานย่ อ ม
ต้องการค่าตอบแทนที่แตกต่างกันตามผลงาน ถ้าพนักงานที่มีผลงานด้อยกว่าได้รับค่าตอบแทนเท่ากับ
บุคคลที่มีผลงานมากกว่าย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ยุ ติธรรม อาจทาให้พนักงานแสวงหางานอื่นที่ให้
ค่าตอบแทนตามผลงาน ควรมีการให้รางวัลพิเศษในรูปของเงินโบนัสหรือเงินก้อน เมื่อองค์การประสบ
ผลสาเร็จตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
4.3 การได้รับการยอมรับ (Recognition) เป็นทั้งรางวัลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ คือ
การได้รั บ การยอมรั บ แบบที่ จั บ ต้ อ งได้ อ าจอยู่ ในรู ป แบบของการได้ รับ ยกย่ อ งเป็ พนั ก งานดี เด่ น
ประจาเดือนหรือรางวัล พิเศษอื่น ๆ สาหรับการได้ รับการยอมรับในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้หรือทาง
จิตวิทยา เช่น การได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
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5. สั มพัน ธภาพของพนั กงานภายในองค์การ (Employee relationships) เป็น การบริห าร
จัดการเกี่ยวกับความแตกต่างของพนักงานแต่ละบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหารกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหว่าง ผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารที่มีความยุติธรรม ไม่เข้มงวด มีความยืดหยุ่นในงาน และมีสมดุลชีวิตกับการทางาน การติชม
พนักงาน การให้การยอมรับพนักงานในเรื่องผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้มี โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และคอยพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ มักทาให้เกิดผลทางบวกต่อ การคง
อยู่ในงานได้
คุณสมบัติของนายจ้าง
 วัฒนธรรมและค่านิยม
 การบริหารจัดการ
 ความมั่นคงในงาน
สัมพันธภาพของพนักงานภายใน
องค์การ
 ความยุติธรรม
 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การคงอยู่ในงาน

ปัจจัยด้านการให้รางวัล
 ด้านการแข่งขันเรื่อง
ค่าตอบแทน
 ผลงานและค่าตอบแทน
 การได้รับการยอมรับ

ปัจจัยด้านการออกแบบการทางาน
 ความเหมาะสมระหว่างงาน
และบุคคล
 ความยืดหยุ่นในเวลา
 ความยืดหยุ่นในงาน
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
 การพัฒนาทางอาชีพ
 การวางแผนด้านอาชีพ

ภาพที่ 2-3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน (Lim, Mathis and Jackson , 2010)
Goperma and Dolai (2018) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน
ในองค์ ก าร พบว่ามี ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความตั้ งใจคงอยู่ในงานอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทั้ งสิ้ น 5 ปั จจั ย
ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefits) ผลรวมของค่าตอบแทน
ทางการเงิน และที่ไม่ใช่ท างการเงิน ที่ เสนอให้ กับ พนักงานส าหรับ ตอบแทนการท างาน ซึ่งรวมถึ ง
เงิ น เดื อ นโบนั ส สิ่ งจู ง ใจและผลประโยชน์ อื่ น ๆ เช่ น วั น หยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ าปี ประกั น ภั ย และ
ยานพาหนะที่องค์การจัดหาให้ ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจ และเงินเดือนและผลประโยชน์เพิ่มเติม
กระตุ้นให้พวกเขาทางานอย่างมีประสิทธิผลและ มีความสุขที่ได้อยู่ในองค์การ
2. ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ งาน (Performance Management System)
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลั กของระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน คื อการสร้างวัฒ ธรรมการท างานที่ มี
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ประสิ ทธิภ าพสู งในทีมและตัว บุ คคลที่รับผิ ดชอบในการปรับปรุงงานและใช้ ทักษะ เพื่อบรรลุ ตาม
เป้ า หมายที่ ก าหนด แต่ มี ข้ อ กั ง วลเกี่ ย วกั บ การวั ด ผลลั พ ธ์ แ ละความแตกต่ า งระหว่ า งผลลั พ ธ์
ประสิทธิภาพที่ต้องการและประสิทธิภาพการทางานจริง เมื่อพนักงานได้รับผลประโยชน์จะส่งมอบ
งานที่มีคุณค่าให้กับองค์การ แต่หากไม่มีระบบการประเมินผลจะไม่สามารถระบุพนักงานที่มีคุณค่าได้
3. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เป็นทัศนคติที่บุคคลมีต่องานของตนจากการรับรู้
เกี่ยวกับงานของพวกเขา รวมถึงความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบหรือเป็นกลางของแต่ละบุคคล ระดับความ
พึงพอใจในงานของผู้คนแตกต่างกันไปและความแตกต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับ
งานและปัจจัยส่วนบุคคล
4. การอบรมและพัฒนา (Training and development) เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน การส่งเสริมการพัฒ นาตามลาดับชั้น และการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
นวัตกรรมที่ทันสมัย การวิจัยสนับสนุน การลงทุกกับการอบรมและพัฒ นาพนักงานเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า
5. วั ฒ นธรรมองค์ ก าร (Organization culture) เป็ น ปั จ จั ย ในการสร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละ
บรรยากาศการทางาน พนักงานชอบทางานในวัฒนธรรมที่ให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะกระตุ้นให้
พวกเขายึดมั่นและภักดีกับที่ทางานได้นานขึ้น
จากการค้น คว้าทบทวนงานวิจัย และบทความต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
พบว่า มีนักวิชาการจานวนมากได้ให้ความสาคัญ และสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่
ในงานในบริบทต่างๆ โดยความตั้งใจคงอยู่ในงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ องค์การสามารถธารงรักษา
บุคลากรให้ปฏิบัติงานในองค์การต่อไป
2.2.3 ความสาคัญและแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน พบว่า ผลเสียของการธารงรักษา
บุคลากรเอาไม่ได้คือความสูญเสียขององค์การในด้านเศรษฐศาสตร์ในการเสียค่าใช้จ่าย เวลา และ
ความพยายามในการคัดสรรพนั กงานเข้าทางาน พัฒ นาพนักงานใหม่ให้ มีความสามารถเทียบเท่า
บุคลากรเดิม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการธารงรักษาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง ดี มีความสามารถ ใน
การปฏิบัติงานให้กับองค์การต่อไป (ปราชญาและพอตา, 2550)
กัลยารัตน์ (2556) กล่าวว่าในการบริห ารจัดการพนักงานให้ดารงอยู่ในองค์การได้นานนั้นมี
หลักการและแนวคิดอยู่ 5 ประการ ได้แก่
1. แนวคิดตามหลักพันธสัญญาการที่จะให้คงดารงสภาพความเป็นสมาชิกองค์การนั้นสามารถ
ผูกมัดด้วยสัญญาที่มีต่อกัน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่ บุคลากร และระบุในสัญญาว่าต้องกลั บมา
ทางานในองค์การในระยะเวลาที่องค์การกาหนด
2. แนวคิดเรื่องความพึงพอใจในงาน การที่บุคคลปฏิบัติงานอยู่ในองค์การได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจในผลตอบแทน ความ
พอใจในงานที่ทา ความพึงพอใจในหัวหน้า เป็นต้น โดยเชื่อว่า ความพึงพอใจ คือ ปัจจัยทาให้เกิด
ความสุข และความสุขนั้นจะดึงดูดให้พนักงานรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ได้นานเท่านาน
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3. แนวคิดเรื่องการได้ทางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ คนที่มีความเพียบพร้อมด้านต่างๆ
เป็นคนเก่งโดยส่วนใหญ่ต้องการแสดงความรู้ความสามารถ และต้องการนาความรู้ที่มีมาใช้ในการ
ท างานให้ เกิ ด ประโยชน์ ในงานเต็ ม ที่ คนกลุ่ ม นี้ มุ่ ง ความส าเร็ จ ในงาน และมี ค วามสุ ข ที่ ได้ เห็ น
ความสาเร็จที่เกิดจากความรู้ความสามารถของตน เป็นหน้าที่ของผู้ บริหารที่จะ มอบหมายงานที่
เหมาะสมแก่แต่ละบุคคลตามความถนัด
4. แนวคิดเรื่องการมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านตน คนที่จะทางานอยู่ได้นาน หากรู้สึกว่ามี
อิสระ สะดวกสบาย คล่องตัว ไม่มี ความกังวลเหมือนอยู่ในบ้านของตนเอง เชื่อว่าทาให้คนทางานมี
สภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะทางาน และรักษาความเป็นบุคลากรไว้ได้นาน
5. แนวคิดเรื่องความจงรักภั กดีกับองค์การ ความจงรักภักดี ก่อให้เกิดความผูกพัน เป็นพันธ
สัญญาทางใจที่ยึดเหนี่ยวให้คนทางาน มีความสุขในการทางานและอยู่ปฏิบัติงานในองค์การได้แม้นจะ
มีปัญหารุนแรงเท่าใดก็ตาม
พันธสัญญาทางกฎหมาย
ความพึงพอใจในงาน
ลักษณะงานทีท่ ้าทาย

การธารงความเป็นบุคลากร

ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์การ

ภาพที่ 2-4 ความจงรักภักดีต่อองค์การ (กัลยารัตน์, 2556)
ดังนั้น ความตั้งใจคงอยู่ ในงานของพนักงานจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่องค์การต้องให้ ความสนใจ
เนื่องจากความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พนักงานธารงความเป็นบุคลากรใน
องค์การต่อไป จะส่งผลในด้านเศรฐศาสตร์แล้ว การบารุงรักษาพัฒนาและให้การดูแลพนักงานเป็น
อย่างดียังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานอีกด้วย
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการทางาน
อภิชญา (2547) ได้ศึกษาการปรับตัวในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตน้าอัดลมที่ปฏิบัติงานประจาสานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 292
คน ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน จานวน 29 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากั บ .86 สถิติที่ใช้
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแครม
เมอร์วี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี การปรับตัวในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ
อยู่ในระดับสูง สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์ ก ารของพนั ก งาน พบว่ า การปรั บ ตั ว ในการท างานโดยรวม การปรับ ตั ว ในการท างานด้ า น
ความสามารถในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินและด้านการเรียนรู้งาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความสามารถในการปรับตัวด้านอื่น ๆ เช่น ด้าน
การจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุ คคลอื่น ด้านการปรับ ตัวเข้ากับ วัฒ นธรรมองค์การ ด้านการปรับตัวทางกายภาพ และด้านการ
จัดการกับความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพั นต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ณรงค์ (2552) ได้ ศึ กษาการปรับ ตั ว ในการท างานและผู ก พั น ต่อ องค์ ก ารของพนั กงานของ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจานวน 375 คน โดยใช้สถิตb ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่ า ที การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว การเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี Least Significant
Different และ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าการปรับตัวและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในจังหวัดชลบุรีมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวยสมและคณะ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางาน ความผูกพันใน
การทางานและความสาเร็จในการทางานของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจานวน 169 คน สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณ การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่ า 1) การ
ปรับตัวในงานด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวั ฒนธรรมองค์การ และด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันในการทางาน
โดยรวม 2) การปรับตัว ในการทางาน ด้านความสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒ นธรรมองค์ การ ด้าน
ความสามารถในการติดต่อสัม พันธ์กับบุคคลอื่น ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และด้านความสามารถในการเรียนรู้งาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันในการ
ทางาน และ 3) ความผูกพันในการทางาน ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานและด้านความ
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ตั้งใจทางานอย่ างเต็มความสามารถ มีความสัม พันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ทางาน
ลาวัลย์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 218 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ตามล าดับ ของตั วแปรที่ น าเข้ าสมการ (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การปรั บ ตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ จ าแนกตามเพศ
ระดับชั้นที่สังกัด การสอน อายุ วุฒิ การศึกษา สถานภาพการสมรส ความพอเพียงของรายได้ และ
ประสบการณ์การเปลี่ ยนงานพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่ เมื่อจาแนกตามระยะเวลาการ
ทางาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถร่ ว มกั น ท านายการปรั บ ตั ว ในการ
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 77.90 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุพรรษาและคณะ (2560) ได้พัฒนาแบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่ วนหน้า (Front
Office Operations) ของโรงแรมที่มีมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 280 คน เก็บ
ข้อมูล ด้วยแบบวัดการปฏิบั ติงานตามการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หาจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และมี ค่ าความเชื่อ มั่ น ทั้ งฉบั บ อยู่ที่ .81 ผลการศึ กษาโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ความสามารถในการ
ปรับตัวระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และการจัดการความเครียด พบว่า มีความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน การวั ด ตั ว แปรแฝง (Construct
Reliability) ในระดับที่เชื่อถือได้โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง .80 ถึง .91
ณัฏยา (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทางานที่ มีต่อ
ความสุขในการทางานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ งในกรุงเทพมหานคร จานวน
178 คน โดยใช้ แ บบสอบถามและวิ เคราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี การปรับตัวในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี ความสุขในการทางานของบุคลากรที่ทาการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง บรรยกาศองค์การและการปรับตัวในการทางานมีความสัมพั นธ์กับความสุขในการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการปรับตัวในการทางานกับวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน และบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน
สามารถพยากรณ์ความสุขในการทางานได้ร้อยละ 61.0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขัน ติยา (2559) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการปรับตัวในการทางานของแรงงานในวิ สาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐ านด้ วยสถิติ Independent Samples t-test,
One-Way ANOVA และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษา
พบว่ า แรงงานที่ มี อ ายุ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษาสถานภาพที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการปรับ ตัวในการทางานแตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยความรู้ ความเข้าใจสิ่ งแวดล้ อม
ภายนอก ได้แ ก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคมและวัฒ นธรรมและด้ านเทคโนโลยี มี ความสั ม พัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการปรับ ตัวในการทางานของแรงงานในวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ปทุมธานี หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลางที่ระดับนัยสาคัญ .05
กัญญ์ภัทร์ (2561) ได้ศึกษาการปรับตัวในการทางานของพนักงานสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล
จากกลุ่มตัวอย่าง พนักงานสถาบันการเงินทุกระดับที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น
370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบข้อคาถามการสัมภาษณ์
แบบสอบถามเชิงปริม าณที่ เก็บ ได้ มาวิเคราะห์ ข้อมูล ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว วิเคราะห์แบบสอบถามเชิงคุณภาพ เป็นแบบข้อคาถามสัมภาษณ์ระดับผู้จัดการจานวน 15 คน
นาข้อมูล ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กับข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานครปรับตัวในการทางานได้ระดับดีมาก ในด้าน
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และด้านการสนับสนุนทางสังคม รองลงมา คือ การปรับตัวได้ในระดับ
ปานกลาง คือด้านกิจกรรมและการพักผ่อน และด้านการปรับตัวเพื่อความมั่นคงทางสังคม โดยรวม
แล้วพนักงานสามารถปรับตัวในการทางานในสถาบัน การเงินในเขตกรุงเทพมหานครได้ในระดับดีมาก
หมายถึง การปรับตัวในการทางานในยุคดิจิทัลได้สาเร็จ
Dahling and Librizzi (2015) ได้ ศึ ก ษาการบู ร ณาการทฤษฎี ก ารปรั บ ตั ว ในการท างาน
(Theory of Work Adjustment) และทฤษฏีความผู กพั น (Attachment Theory) ที่ทานายความ
ตั้งใจในการลาออกจากงาน โดยได้ทาแบบทดสอบเพื่อทานายความตั้งใจในการลาออกจากงานของ
บุคคลวัยทางาน 131 คนในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ (Need) –
การตอบสนอง (Supplies) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับความตั้งใจในลาออก ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการ (Need) –
การตอบสนอง (Supplies) และความตั้งใจในลาออกจากงานปัจจุบัน ส่วนรูปแบบความผูกพันแบบ
วิตกกังวล (Anxious attachment) และ ความผูกพันแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant attachment) ไม่มี
ผลโดยตรงต่อการปรับตัวในการทางาน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับความพึงพอใจในงานถูก
กลั่นกรองโดยความผูกพันแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant attachment) ดังนั้นหากพนักงานเป็นกลุ่มที่มี
ความผูกพันแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant attachment) จะทาให้ความพึงพอใจในงานลดต่าลง
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2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
วันเพ็ญและคณะ (2557) ได้ศึกษาการธารงรักษาและการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน จานวน 105 คน
และพนักงานที่มีผลการประเมินในระดับที่ ดีที่สุดของแต่ละองค์การที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย จานวน
350 คน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
Ordinary Least Squares (OLS) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและ
พนั กงานมีความคิดเห็ น ต่อปั จ จั ย การธารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บทบาทของหั ว หน้ างาน วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน การเรียนรู้และการพัฒ นาและ
โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธารงรักษาคนเก่งกับ
การคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกัน และในด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริห ารและพนั ก งาน พบว่า มี ความคิด เห็ น ต่อการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากในมุมมองของผู้บริหารไม่มีความมั่นใจว่าพนักงานจะคงอยู่กับ
องค์การและองค์ก ารจะไม่ได้รับ ความจงรักภักดีจากพนักงาน แต่พนักงานยังคิดว่าองค์ การนี้ เป็น
เสมือนครอบครัว ของตนเอง มีความหมายต่ อตนเอง พนักงานได้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งขององค์ก าร และ
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานอยู่กับองค์การนี้
นพดล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานและความตั้ งใจที่จะลาออก
ของพนักงานบริการ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริการในธุรกิจบริการร้านอาหารแห่งหนึ่ง จานวน 194
คน ที่มีอายุงาน 0-2 ปี รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบสอบถามปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริการจานวน 3 ปัจจัย อันได้แก่ แบบสอบถามการ
รับ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์ การ มีค่ าความเที่ย งเท่ ากับ .90 แบบสอบถามความสั มพั น ธ์กับ เพื่ อ น
ร่วมงาน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .85 แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าความเที่ยง .96และ
แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน มีค่าความเที่ยง .79 วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติบรรยายค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น และการวิ เคราะห์ จ าแนกกลุ่ ม (Discriminant analysis) ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน และปัจจัยทั้งหมดสามารถแยกแยะพนักงาน
ที่มีความตั้งใจคงอยู่ในงานและพนักงานที่มีความตั้งใจที่จะลาออกได้ถูกต้อง ร้อยละ 67.5
สุทธิษา (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน การมองโลกในแง่ดี
ความผูกพันต่อองค์การและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานขายให้ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เขต
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ค่าสถิติ LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพีย ร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้น ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม (r=.277) และรายด้าน ประกอบด้วย
ด้านผลตอนแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าเจริญเติบโตและมั่นคงในงาน ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าเจริญเติบโตและมั่นคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้าน
ธรรมนูญในองค์การ ด้านสมดุลระหว่างชีวิตกับงานและด้านความภูมิใจในองค์การ (r=.174, .231,
.242, .189. .149, .128, .076 และ .318 ตามลาดับ) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่าง
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มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การมองโลกในแง่ดีโดยรวม (r= .146) และรายด้านประกอบด้วย มิติ
สาเหตุ มิ ติความสม่ าเสมอ มิติการแผ่ ขยาย (r=.171, .121, .177 ตามล าดับ ) มีความสั มพั นธ์กับ
ความตั้ งใจคงอยู่ ในงานอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารโดยรวม
(r=.422) และรายด้านประกอบด้วย ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่และด้านบรรทัดฐาน (r=.607, .0306
และ .177 ตามลาดับ) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รูปแบบการบังคับบัญชาของหัวหน้างานโดยรวม (r= .255) และรายด้านประกอบด้วย รูปแบบการ
บังคับบัญชาแบบเน้นคน แบบเน้นงาน แบบปล่ อยปะละเลย แบบประนีประนอม และแบบบริหาร
ทีมงาน (r= .168, .086, .099, .214และ .274 ตามลาดับ) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาสมการทานายความตั้งใจคงอยู่ในงานพบว่า
การมองโลงในแง่ดีและความผูกพันต่อองค์การสามารถทานายความตั้งใจคงอยู่ในงานได้ สามารถ
ร่วมกันทานายได้ร้อยละ 22.0
นวลรัตน์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยทานายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจานวน 305 คน จากโรงพยาบาลเอกชนที่มี
จ านวนเตี ย งตั้ งแต่ 250 เตี ย ง เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามข้ อ มู ล ที่ ได้
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มี ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา .92
และวิเคราะห์ความเที่ยงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคมีค่าเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์อีต้า (Eta
Coefficient) สถิติไค-แสควร์ (Chi-square) และสถิติ วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบโลจิสติค พบว่า อายุ
ค่าตอบแทน จ านวนชั่ว โมงปฏิบั ติงานต่ อสั ป ดาห์ ระยะเวลาที่ป ฏิ บั ติงาน สภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้านหลักบริหารการพยาบาลที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยที่มี
คุณภาพ ด้านภาวะผู้นาและการสนับสนุนของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าแผนก ด้านความเพียงพอของ
อัตรากาลังและทรัพยากร ด้านสัมพันธภาพในฐานะเพื่อนร่วมงานระหว่างพยาบาลกับแพทย์ และด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะอยู่ในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่ว นร่วมในการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลสามารถท านายการคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานครได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.112 เท่า และด้าน
ความเพียงพอของอัตรากาลังและทรัพยากร มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.137 เท่า
ปัทมา (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจ การรับรู้ความสาเร็จในอาชีพ
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ น นั กแปลอิสระจานวน 399 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบไปด้ว ย แบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากร แบบวัดความเข้มแข็งทางใจแบบวัดการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพแบบวัดความ
เชื่อในความสามารถของตนเองในการแปล และแบบวัดความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระ
ผู้วิจัยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
คัดเลือกเข้าในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การรับรู้ความสาเร็จในอาชีพและความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระ อย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .236 และ .220 ตามลาดับ แต่ความ
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เข้มแข็งทางใจไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการคงอยู่ ในอาชีพนักแปลอิสระอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ การรับรู้ความสาเร็จในอาชีพและความเชื่อในความสามารถของตนเองสามารถร่วมกันพยากรณ์
ความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอธิบาย
ความแปรปรวนของความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระได้ร้อยละ 7.9
กิ่งกาญจน์ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตีความตัวตนและวัฒ นธรรมองค์การที่
ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ ในงานของวิศวกรที่ป ฏิบัติงานในองค์การของรัฐแห่ งหนึ่งโดยมีการรับ รู้
คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นตัวแปรสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ วิศวกรในองค์การของ
รัฐแห่ งหนึ่ง จานวน 252 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์แบบเพี ยร์สั น และสถิติทดสอบ Z ตามวิธีของ
Sobel ผลการศึกษาพบว่า วิศวกรมีความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้คุณภาพ
ชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน (r= .242, p<.01) การตีความตัวตนทุก
ด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน และ วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะความเป็นชาย
และด้านการมุ่งเน้นผลระยะยาวมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน (r= .293, p<.01; r= .234,
p<.01) ส่วนวัฒนธรรมองค์การ ด้านความเหลื่อมล้าของอานาจ ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
และด้านความเป็นปัจเจกนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ใ นงาน การรับรู้คุณภาพชีวิตใน
การทางานเป็นตัวแปรสื่อสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างการตีความตัวตนกับความตั้งใจคงอยู่ ใน
งาน (Z = 2.422; p < .01) การรั บ รู้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานเป็ น ตั ว แปรสื่ อ บางส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นผลระยะยาวกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน (Z =
2.181; p < .01)
คณากร (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรที่มีต่อความตั้งใจ
อยู่กับองค์กรผ่านความผูกพันของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน เจน
เนอเรชั่ น วาย (Generation Y) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ เกิ ด ในช่ ว งปี พ.ศ.2523-2540 ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายใน
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามและใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับความมุ่งมั่นต่อองค์ก ารมากที่สุด ข้อมูลด้าน
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พนักงานอุทิศตนให้กับงานมากที่สุดและข้อมูลด้านความตั้งใจอยู่
กับองค์การ พนักงานมีความตั้งใจอยู่กับองค์กรระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
องค์การในด้านการยอมรับอานาจซึ่งกันและกัน และด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ผูกพัน ของพนั กงานต่อองค์ก าร ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การในด้านความ
ไว้วางใจ และด้านความมุ่งมั่น มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์ก าร อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ ความผู กพั น ของพนั ก งานต่อองค์ก าร มีอิท ธิพ ลเชิงบวกต่อความตั้งใจอยู่กั บ
องค์การ
ธีรารัตน์ อุษณีย์และเอกรัตน์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยทานายด้านความเครียดจากงานต่อการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาปาง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจคงอยู่ ในงานของพยาบาล
วิชาชีพจานวน 247 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิตเชิงพรรณนา
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และการหาปัจจัยทานายด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าความเครียดจากงานด้าน
ภาระงาน ด้านความขัดแย้งกับเพื่อนร่ว มงาน และวิธีการจัดการความเครียดด้านการเผชิญปัญหา
ด้านการมองโลกในแง่ดี ร่วมกันทานายร้อยละของความต้องการคงอยู่ ในงานปีปัจจุบันลดลงร้อยละ
15.00 (p < .001) และความเครีย ดจากงานด้านภาระงาน และด้านขาดแหล่ งสนับสนุน ร่วมกัน
ทานายร้อยละของความต้องการคงอยู่ในงานในอีก 3 ปีข้างหน้าลดลงร้อยละ 12.80 (p < .001)
ไวพจน์ ปฏิพลและเทวุษย์ (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครีย ดในงาน ความ
เหนื่ อ ยล้ าในงานและความตั้ งใจลาออกจากงาน กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ข้ าราชการต ารวจในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทยจานวน 350 นาย ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สาหรับ
วัดตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเครียดในงานความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจาก
งาน และทาการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการศึกษาพบว่า โมเดลที่
พัฒ นาขึ้น มี ความสอดคล้ องกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยพิ จารณาได้ จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากั บ
32.920 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 24 (p > .05) ค่าไคสแควร์สัมพัน ธ์ เท่ากับ 1.372 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.981 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
.997 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลั งสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ
.033 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ความเครียดในงานมีอิทธิพลในทางบวก
ต่อความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน อย่างไรก็ตาม ความเหนื่อยล้าในงานกลับมี
อิทธิพลในเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากงาน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการนาผลการวิจัย
ไปใช้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจาก
งานต่อไป
พิพากร (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรู้
บรรยากาศองค์การ ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ ของ
พนั กงานบริษัทผู้ ผลิ ตเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทผู้ผ ลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง จานวน 444 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์เส้นทางส่งผลของตัวแปร (Path
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วม ด้านโครงสร้าง ด้านการ
ให้ รางวัล ด้ านความอบอุ่น และการสนั บ สนุน ด้านความเจริญ ก้ าวหน้าและพั ฒ นา และด้ านการ
ควบคุม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจคงอยู่ ในงานอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01 ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพเชิงรุก และการรับ รู้
บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยที่ลักษณะบุคลิกภาพเชิง
รุก เป็นตัวแปรที่ส่งผลไปยังการรับรู้บรรยากาศองค์การ และการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อ
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ทั้งโดยตรงและผ่านความผูกพันต่อองค์การ
วาโย (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย์จากสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะตรวจสอบอิทธิพลของความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจ้าง
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และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต่อความตั้งใจลาออกของแพทย์ และอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง คือ
ความพึงพอใจในงานของแพทย์ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจ้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และความตั้งใจลาออกของแพทย์ โดยศึกษาผ่านแบบสอบถามกับแพทย์
จานวน 444 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่กรุง เทพมหานคร พบว่า ความเครียดจาก
งาน ความพึงพอใจในค่าจ้าง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ล้วนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของ
แพทย์ นอกจากนี้ ยังพบว่าความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเป็นตัว แปรคั่นกลางอย่างสมบูรณ์ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าจ้างกับความตั้งใจลาออกของแพทย์ โดยที่ความพึงพอใจใน
งานมีอิทธิพลเป็น ตัวแปรคั่น กลางเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากงานกับ
ความตั้งใจลาออกของแพทย์ และความก้าวหน้าในวิชาชีพกับความตั้งใจลาออกของแพทย์
Goperma and Dolai (2018) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของพนั กงานที่จะ
อยู่ ในองค์ ก าร โดยอาศั ย การสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบความน่ าจะเป็ น โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น พนั กงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต ผ่านการตอบกลับออนไลน์จากพนักงานที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารในองค์ก าร 50
คน และ พนั ก งานในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จ านวน 350 คน ผลการศึ กษาแสดงให้ เห็ น ว่ า การ
ฝึ กอบรมและการพั ฒ นา ความพึ งพอใจในงาน ระบบการประเมิ น ผลงาน และค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มีผลต่อการเพิ่มความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ที่มาของสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
จากการศึกษาทฤษฎีการปรับตัวในการทางาน (Theory of Work Adjustment :TWA) ของ
Dawis (2005) ที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความพอดี ระหว่างความต้องการและ
การตอบสนองของทั้งพนักงานและองค์การ โดยเมื่อพนักงานงานมีความต้องการเกี่ยวกับการทางาน
และองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ อย่างเหมาะสมหรือพอดี พนักงานจะ
เกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้จะมีความคิดตั้งใจคงอยู่ในงาน และต้องการอยู่กับองค์การต่อไปเป็น
ระยะเวลานาน แต่ถ้าองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ พนักงานจะเกิด
ความไม่พึงพอใจและมีความคิดตั้งใจลาออกจากองค์การ เพื่อมองหาองค์การใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ในความต้อ งการของพนั กงานได้ อย่ างเหมาะสมหรือ พอดี ในงานวิจัยของ Dahling and Librizzi
(2015) ได้ศึกษาทฤษฎีการปรับตัวในการทางาน (Theory of Work Adjustment) และทฤษฏีความ
ผูกพัน (Attachment Theory) ที่ทานายความตั้งใจในการลาออกจากงาน พบว่า ระดับของความ
ต้องการ(Need) และการตอบสนองต่อความต้องการ (Supplies) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ
พึงพอใจในงาน แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ความตั้งใจในลาออกจากงานปัจจุบัน กล่าวคือหากความ
ต้องการของพนักงานได้รับการตอบสนองจากองค์การอย่างเพียงพอและเหมาะสม จะทาให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน และมีความคิดตั้งใจลาออกจากงานปัจจุบันลดลง สอดคล้องกับ กันยา (2536) ที่ได้
กล่าวถึงข้อเสียของการปรับไม่ได้ ทาให้ โยกย้าย เปลี่ยนที่อยู่ อาชีพ การงานบ่อย เนื่องจากปรับตัวให้
เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ชนิดของงาน สังคม และสภาพแวดล้อมไม่ได้
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ดังนั้นหากพนักงานมีการปรับตัวในการทางานที่ดี ความต้องการและการตอบสนองระหว่าง
พนักงานและองค์การมีความเหมาะสมหรือพอดี จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานปัจจุบัน
เกิดความคิดความตั้งใจคงอยู่ในงาน และตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไปเป็นระยะเวลานาน
ด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดลาออกจากงาน ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1 คือ การปรับตัวในการทางานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของ Pulakos และคณะ (2000) กล่ า วว่ า การคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบของการปรับตัวในการทางานที่สาคัญ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน
และโลกที่ต้องการนวัฒกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เมื่อพนักงานสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาในการทางานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าความสามารถของตน
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ทาให้เกิดความพึงพอใจ ทาให้มีความตั้งใจคงอยู่ในงาน ไม่คิด
ลาออกเนื่ องจากรู้สึ กมีความส าคัญ และเป็นส่ ว นหนึ่งขององค์การ (Dawis, 2005) สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สวยสมและคณะ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางาน ความ
ผู ก พั น ในการท างานและความส าเร็ จ ในการท างานของนั ก บั ญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัว ในงานด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
วัฒ นธรรมองค์การ และด้านความสามารถในการแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ มีความสั มพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันในการทางานโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ดังนั้ น หากพนั ก งานมี ค วามสามารถในการปรับ ตั ว ในการท างาน ด้ านการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ก็จะทาให้ พนักงานเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การ และมีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ผู้ วิจั ย จึ งตั้ งสมมติ ฐ านที่ 1.1 คื อ การปรับ ตั ว ในการท างานด้ า นการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิด มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
จากหนังสือการจัดการภาวะวิกฤติ ของ ลาร์ลี (2004) ได้ให้ความหมายของ เหตุฉุกเฉินหรือ
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือภาวะวิกฤติว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มี
ผลให้ เกิดปั ญ หาเร่งด่วนที่ต้องได้รับ การแก้ไขอย่างทันท่ว งที อาจส่งผลเสียหายอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงต่อพนักงาน ชื่อเสียงองค์การ และผลประกอบการขององค์การ ดัง นั้นต้องควบคุมสถานการณ์
ให้รวดเร็วและมีความเสียหายน้ อยที่สุด โดยการเตรียมตัวสาหรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ดังเช่น
งานวิจัยของ อภิชญา (2547) ที่ได้ศึกษาการปรับตัวในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตน้าอัดลมที่ปฏิบัติงานประจาสานักงานใหญ่ พบว่า การปรับตัวใน
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การท างานโดยรวม การปรั บ ตั วในการท างานด้านความสามารถในการจัด การกับ ภาวะฉุกเฉิน มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพั นต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ณรงค์ (2552) ที่ ได้ ศึกษาการปรั บ ตั วในการท างานและผู กพั นต่ อองค์ การของพนั กงานของ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี พบว่า การปรับตัว ของ
พนักงานในด้านการความสามารถในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ในระดับสูง และด้านการจัดการ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในจังหวัดชลบุรีมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ดังนั้นหากพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวในการทางาน ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉิน
หรือสถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดคิด จะทาให้พนักงานเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การ และมีผลต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน ผู้ วิจัย จึงตั้งสมมติฐานที่ 1.2 คือ การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุ
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงาน
ระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลเป็นความสามารถของพนักงานในการปรับรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้าสู่การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกัน
เช่น หัวหน้างาน เพื่อน ลูกค้า หรือ คู่ค้า (Charbonnier-Voirin and Roussel, 2012) โดยพนักงาน
ที่ปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี จะมีความพึ งพอใจในงานและจะทาให้มีความคิด
ตั้งใจคงอยู่ในงาน ไม่อยากลาออกจากองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาสาเหตุที่พนักงานจะคงอยู่หรือ
จากไปจากองค์การของ Lim, Mathis and Jackson (2010) ที่กล่าวว่า สัมพันธภาพของพนักงาน
ภายในองค์การ เป็น จัดการเกี่ยวกับ ความแตกต่างของพนักงานแต่ ละบุคคล สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บริหารกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานจะทาให้
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข เกิดผลทางบวกต่อการคงอยู่ในงานได้ สอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ นพดล (2557) ที่ พ บว่า การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ นจากองค์ก าร ความสั มพั น ธ์กั บ เพื่ อ น
ร่วมงาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นหากพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่าง
บุคคล ให้เข้ากับสภาพสังคมในการทางาน เช่น หั วหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความสุข เกิดความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ไม่ คิ ด ลาออกหรื อ เปลี่ ย นงาน ผู้ วิ จั ย จึ ง ตั้ ง สมมติ ฐ านที่ 1.3 คื อ การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า น
ความสามารถในการปรับ ตัวระหว่างบุคคลมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
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สมมติ ฐ านที่ 1.4 การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า นความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
จากการศึกษาการปรับตัวในการทางาน ในด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ ที่เป็นความ
ต้องการและความสามารถของพนักงานในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความสามารถในงานและนอก
งาน เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าในการทางาน (CharbonnierVoirin and Roussel, 2012) เนื่ องจากพนักงานต้องการพัฒ นาตนเองให้ตรงตามความสามารถที่
องค์การต้องการ เพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสาเหตุที่
พนักงานจะคงอยู่หรือจากไปจากองค์การของ Lim, Mathis and Jackson (2010) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ในองค์การที่มกี ารพัฒนาทางอาชีพ การวางแผนด้านอาชีพให้กับพนักงาน
จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ในงานของพนั ก งาน การที่ อ งค์ ก ารที่ มี แ ผนงานในเรื่ อ งการฝึ ก อบรมหรื อ
การศึกษาต่อเนื่อง จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ในงานให้สูงขึ้น องค์การควรให้โอกาสกับผู้ที่
ผ่านการอบรมได้ใช้ความรู้และทักษะของตนเองภายในองค์การด้วย ทาให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า เป็นที่
ยอมรับ และไม่มีความคิดที่จะลาออกเพื่อไปทางานที่อื่น และองค์การที่มีการวางแผนด้านการพัฒนา
อาชีพแก่พนักงานไว้อย่างชัดเจน ทาให้พนักงานมองเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพ ความก้าวหน้าในงาน
เมื่อเห็นแนวทางในอนาคตที่ดีพนักงานก็จะยินดีทุ่มเทให้กับงาน และเป็นการ เพิ่มอัตราการคงอยู่ใน
องค์การให้สูงขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับที่ Goperma and Dolai (2018) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ ความตั้ ง ใจคงอยู่ ข องพนั ก งานในองค์ ก าร พบว่ า การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา (Training and
development) เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ วั น เพ็ ญ และคณะ (2557) ศึ ก ษาการธ ารงรั ก ษาและการคงอยู่ ข องคนเก่ ง ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี พบว่า การเรียนรู้และการพัฒนา และโอกาสความก้าวหน้าและ
การใช้ศักยภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ของคนเก่งอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ดังนั้นหากพนักงานมี ความสามารถในการปรับตัวในการทางาน ด้านการความมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนและเรียนรู้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับการตอบสนองจากองค์การในการให้การพัฒนา
ทางอาชีพและวางแผนด้านอาชีพให้กับพนักงาน จะทาให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความตั้งใจคงอยู่
ในงาน ไม่คิดที่จะลาออก ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1.4 คือ การปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นใน
การฝึกฝนและเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างาน
ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
จากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความเครียดพบว่ามีการศึกษาความสัม พันธ์
ระหว่างความเครียดและความตั้งใจลาออก ดังเช่นงานวิจัย ของ ไวพจน์ ปฏิพลและเทวุษย์ (2560) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน
กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตารวจในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่าความเครียดในงานมี
อิทธิพลในทางบวกต่อความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
วาโย (2561) ที่ศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย์จากสถานพยาบาลในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเครียดจากงานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรารัตน์ อุษณีย์และเอกรัตน์ (2560) ที่พบว่าความเครียดจากงานและวิธีการจัดการ
ความเครียดสามารถทานายความต้องการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลลาปางได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีการปรับตัวในการทางานของ Dawis (2005) ที่กล่าวถึง
ความพึงพอใจในงานจะเป็นสาเหตุให้พนักงานมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน หรือความตั้งใจลาออกจาก
งาน
ดังนั้ น หากพนั กงานที่ มีค วามสามารถในการปรับตั ว ด้านการจัดการความเครีย ดได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน ผู้วิจัยจึง
ตัง้ สมมติฐานที่ 1.5 คือ การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
2.5 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านการปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติ ฐ านที่ 1.4 การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า นความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์

36

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการปรับตัวในการทางาน ตามแนวคิดของ
Charbonnier-Voirin and Roussel (2012) ประกอบด้ ว ย 5 ด้ า น คื อ 1) การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ 2) ปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 3) ความสามารถในการปรับตัว
ระหว่างบุคคล 4) ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ และ 5) การจัดการความเครียด โดยนาเสนอ
กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรที่ 1

ตัวแปรที่ 2

การปรับตัวในการทางาน
1) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) ปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคิด
3) ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
4) ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
5) การจัดการความเครียด
ภาพที่ 2-5 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีวิธีในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จานวน 2 บริษัท
ได้แก่ บริษัท A จานวน 243 คน บริษัท B จากัด 387 คน (ข้อมูลจาก พนักงานบุคคล เมื่อวันที่ 1 ต.ค.
2563) รวมทั้งสิ้น 630 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ท าการก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จัย ครั้ง นี้ ตามการค านวนขนาดสู ต รของ
Yamane (1973 อ้างถึงใน สิน, 2553) มีสูตรดังนี้
n =

N
1 + Ne²

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
จากการศึกษาครั้ งนี้ พบว่าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 630 คน และยอมรับให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% แทนค่าในสูตรได้ดังต่อไปนี้
n=

630
1 + 630(0.05)2

n = 245
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จากการคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 245 คน เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและทดแทน
แบบสอบถามที่อาจไม่ได้รับคืน จึงทาการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 5 ดังนั้นมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
258 คน
3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยใช้บริษัทเป็นชั้นภูมิตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (Proportional to
size) และทาการสุ่ มตัว อย่ างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากสั ดส่ วนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่าง (คน) กลุ่มตัวอย่างที่เพิ่ม 5%(คน)
พนักงานระดับหัวหน้างาน
243
95
100
ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ A
พนักงานระดับหัวหน้างาน
387
150
158
ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ B
รวม
630
245
258
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล โดยยึด
กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วตั้งคาถามให้ สอดคล้ องกับคานิ ยามที่
ค้นคว้าไว้โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้ อ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน เป็นแบบสารวจรายการ (Check List) มีตัวเลือกให้เลือกตอบ
ตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางานตามแนวคิดของ Charbonnier-Voirin and
Roussel (2012) จานวน 54 ข้อ เนื้อหาของข้อคาถามแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล ความ
มุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ และ การจัดการความเครียด เป็นข้อความให้ผู้ตอบพิจารณาว่าเห็นด้วยกับ
ข้อความในระดับใด โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ มาตรวัดเป็นมาตราวัดประเมินค่า (Rating
Scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียวโดยกาหนดน้าหนักของแต่ละคาตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
5
เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
4
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
3
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
1
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เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งระดับของการปรับตัวในการทางานเป็นราย
ด้านและโดยรวม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (ทิพย์สิริ และศิริชัย, 2559) มี
สูตรดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5 – 1 = 0.80
จานวนชั้น
5
จากเกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดคะแนนเฉลี่ยและหลักเกณฑ์ในการ
แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของการปรับตัวในการทางาน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผลระดับของการปรับตัวการทางาน
1.00 - 1.80
มีระดับของการปรับตัวในการทางานต่ามาก
1.81 - 2.60
มีระดับของการปรับตัวในการทางานต่า
2.61 - 3.40
มีระดับของการปรับตัวในการทางานปานกลาง
3.41 - 4.20
มีระดับของการปรับตัวในการทางานสูง
4.21 - 5.00
มีระดับของการปรับตัวในการทางานสูงมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความความตั้งใจคงอยู่ในงาน จานวน 10 ข้อ เป็นข้อความให้ผู้ตอบ
พิจารณาว่าเห็นด้วยกับข้อความในระดับใด โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ มาตรวัดเป็น
มาตราวัดประเมินค่า (Rating Scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียวโดยกาหนดน้าหนักของ
แต่ละคาตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
5
เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
4
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
3
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
1
เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อ มูล แล้ ว จะใช้คะแนนเฉลี่ ยแบ่งระดั บของความตั้ง ใจคงอยู่ ใ นงาน
โดยรวม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยการหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้น (ทิพย์สิริ และศิริชัย, 2559) มีสูตรดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5 – 1 = 0.80
จานวนชั้น
5
จากเกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของ ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

การแปลผลระดับของการปรับตัวการทางาน
มีระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานต่ามาก
มีระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานต่า
มีระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานปานกลาง
มีระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานสูง
มีระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานสูงมาก

3.3

วิธีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
3.3.1 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิ ด ก าหนดนิ ย ามของตั ว แปรแต่ ล ะตั ว ท าการสร้ า งข้ อ ความตามนิ ย ามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เป็ น
แบบสอบถามฉบับร่างของแต่ละตัวแปร เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ข้อความเบื้องต้นให้ครอบคลุมและตรงตามนิยามที่กาหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนเหมาะสมกับ
ประชากรมากขึน้
3.3.2 การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
หลังจากได้แบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้
นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบและพิจารณาว่าข้อคาถามมีความตรง
ของเนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการหรือไม่ โดยใช้ค่า Index of Item-objective Congruence (IOC) ที่ให้
คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ระดับคะแนน ได้แก่
1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้ สามารถวัดได้ตามนิยามศัพท์
0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนี้ สามารถวัดได้ตามนิยามศัพท์
-1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้ ไม่สามารถวัดได้ตามนิยามศัพท์
จากนั้นนาคะแนนรวมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
นิยามศัพท์ ดังสูตร
R
IOC =
N
IOC

= ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์
 R = ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
= จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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จากนั้นจะเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงสามารถยอมรับได้ (พิสณุ, 2552) นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้คาแนะนาในการปรั บข้อความให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทาปรับปรุง
แก้ไขข้อความตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ข)
3.3.3 การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try
out) กับพนักงานระดับหัวหน้างานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณหา
ค่าอานาจจาแนกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับภาพรวมข้อคาถามที่เหลือ
(Corrected Item Total Correlation) ของแบบสอบถาม ควรมีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
(ธีรวุฒิ, 2550) หากข้อความใดมีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.2 จะถูกคัดออก โดยข้อคาถามที่คัดออก
จะต้องไม่กระทบต่อนิยามปฏิบัติการของตัวแปร (ภาคผนวก ค)
แบบสอบถามเรื่องการปรับตัวในการทางาน มีจานวนทั้งหมด 57 ข้อ เมื่อนามาหาค่าอานาจจาแนก
พบว่ามีข้อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 ข้อ โดยสามารถนาไปใช้ในแบบสอบถามจานวน 54 ข้อ
แบบสอบถามเรื่องความตั้งใจคงอยู่ในงาน มีจานวนทั้งหมด 10 ข้อ เมื่อนามาหาค่าอานาจจาแนก
พบว่าข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเรื่องการปรับตัวในการทางานและแบบสอบถามเรื่องความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ค่าอานาจจาแนก
การปรับตัวในการทางาน
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
.249 - .754
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
.291 - .649
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
.248 - .639
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
.296 - .698
ด้านการจัดการกับความเครียด
.298 - .593
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
.423 - .905
3.3.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้ วิจั ย ได้ทาการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายด้านของแต่ละตัวแปร แบบสอบถามที่ดีควรมี
ค่าความเชื่อมั่นรายด้านมากกว่า 0.7 (สุชาติ, 2546) (ภาคผนวก ง)
แบบสอบถามเรื่องการปรับตัวในการทางาน มีจานวนทั้งหมด 54 ข้อ เมื่อหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า
ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทั้งหมด สามารถนาไปใช้ในแบบสอบถามจานวน 54 ข้อ
แบบสอบถามเรื่องความตั้งใจคงอยู่ในงาน มีจานวนทั้งหมด 10 ข้อ เมื่อหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า
ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทั้งหมด สามารถนาไปใช้ในแบบสอบถามจานวน 10 ข้อ
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ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
การปรับตัวในการทางาน
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
ด้านการจัดการกับความเครียด
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน

ค่าความเชื่อมั่น
.941
.811
.839
.817
.874
.871
.910

สามารถสรุปแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สาหรับนาไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้มีองค์ประกอบของแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3-4 และ 3-5
ตารางที่ 3-4 องค์ประกอบของแบบสอบถามการปรับตัวในการทางาน
การปรับตัวในการทางาน
จานวนข้อความ ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
11
ข้อ 1 - 11
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือ
9
ข้อ 12 - 20
สถานการณ์ทไี่ ม่ได้คาดคิด
ด้านความสามารถในการปรับตัว
ระหว่างบุคคล
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและ
เรียนรู้
ด้านการจัดการกับความเครียด

รวม

11

ข้อ 21 - 31

-

9

ข้อ 32 - 40

-

14
54

ข้อ 41 - 54
54

-

ตารางที่ 3-5 องค์ประกอบของแบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
จานวนข้อความ
ข้อความเชิงบวก
10
ข้อ 1 - 10
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
รวม
10
10

ข้อความเชิงลบ
-
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 ผู้วิจัยติดต่อทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขออนุญาตผู้จัดการฝ่ายบุคคลของทั้ง 2 บริษัท
ในการขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ ว ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อดาเนินการแจกแบบสอบถามกับ กลุ่ ม
ตัว อย่ าง โดยส่ งแบบสอบถามให้ พนักงานฝ่ ายบุคคลทั้ง 2 บริษัท พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม โดยขอให้ช่วยแจกจ่ายแบบสอบถามให้เฉพาะพนักงานที่เป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน
และเก็บแบบสอบถามคืนตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ คือ พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ใน
บริษัท A จานวน 100 คน และพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ บริษัท B จานวน 158 คน
รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แจกจริง 258 คน
3.4.3 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 ชุด นา
แบบสอบถาม จานวน 250 ชุด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้และนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับมาจากการตอบแบบสอบถาม นาเข้าข้อมูลและวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ ส ถิติเชิงบรรยายของ
ข้อมูล ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
3.5.2 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ วิ เ คราะห์
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและลักษณะการกระจายของข้อมูลการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
3.5.3 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Products Moment Correlation
Coefficient) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมติฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ
1.1 – 1.5 ดังตารางที่ 3-6 โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of
correlation : r) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้าเป็นค่าบวกแสดงว่ามีความสัมพันธ์กัน ถ้าค่าเป็นลบแสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันโดยได้กาหนดเกณฑ์ในการ
แปลผลระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ (อนุวัติ, 2560)
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.80 – 1
0.60 – 0.79
0.40 - 0.59
0.20 – 0.39
0.01 - 0.19
0.00

การแปลผลระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์กันระดับสูง
มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กันระดับต่า
มีความสัมพันธ์กันระดับต่ามาก
ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตารางที่ 3-6 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุ
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถใน
การปรับตัวระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที1่ .4 การปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนและเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการ
ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์

สถิติที่ใช้
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มี
ความสมบู ร ณ์ จ านวน 250 ชุ ด สถิ ติ เชิ ง พรรณนาที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Means) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เชิ ง
อนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product
-moment correlation coefficient)
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้ใช้
สัญลักษณ์และคาย่อดังนี้
n
หมายถึง จานวนตัวอย่าง
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
2
r
หมายถึง กาลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
p
หมายถึง ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ
*
หมายถึง ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
หมายถึง ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
131
52.40
หญิง
119
47.60
รวม
250
100.00
จากตารางที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
เพศ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน131 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 และเป็นเพศหญิง
119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
ดังตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ต่ากว่า 25 ปี
10
25-34 ปี
144
35-44 ปี
56
45-54 ปี
33
55 ปีขึ้นไป
7
รวม
250

ร้อยละ
4.00
57.60
22.40
13.20
2.80
100.00

จากตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 35-44 ปี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ช่วงอายุ 45-54 ปี จานวน 33 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.20 ช่ วงอายุ ต่ ากว่า 25 ปี 10 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 และช่ วงอายุ 55 ปี ขึ้ น ไป
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลาดับ
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
20
8.00
ปวส.
157
62.80
ปริญญาตรี
71
28.40
ปริญญาโท
2
0.80
ปริญญาเอก
250
100.00
รวม
จากตารางที่ 4-3 พบว่ า แสดงผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จ านวนและร้อยละของกลุ่ มตั วอย่ าง
จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี จานวน 157 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62.80 รองลงมาคือระดับปริญญาโทจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ระดับปวส.
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และปริญญาเอกจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .80 ตามลาดับ
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ดังตารางที่ 4-4
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ตารางที่ 4-4 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่ม
เข้าทางานจนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลาในการทางานในองค์การ
จานวน (คน)
ร้อยละ
73
29.20
0 – 5 ปี
122
48.80
6 – 15 ปี
37
14.80
16 - 24 ปี
18
7.20
25 ปีขึ้นไป
250
100.00
รวม
จากตารางที่ 4-4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ระยะเวลาในการทางานในองค์การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-15 ปี
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 0-5 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
29.20 ระยะเวลาการปฏิ บั ติงาน 16-24 ปี จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 14.80 และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 25 ปีขึ้นไปจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางานโดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปรับตัวในการทางานโดยรวมและราย
ด้าน
ระดับ
การปรับตัวในการทางาน
S.D.
1. ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.17
.49
สูง
2. ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์
4.11
.48
สูง
ที่ไม่ได้คาดคิด
3. ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่าง
4.37
.45
สูงมาก
บุคคล
4. ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
4.23
.50
สูงมาก
5. ด้านการจัดการกับความเครียด
4.01
.50
สูง
รวม
4.18
.40
สูง
จากตารางที่ 4-5 พบว่า การปรับตัวในการทางานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.18, S.D.
=.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล( = 4.37, S.D. =
.45) และด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ ( = 4.23 , S.D. = .50) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสู งมาก
และด้ านการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ( = 4.17, S.D. = .49) ด้ านปฏิ กิ ริ ยาต่ อเหตุ ฉุ กเฉิ นหรื อ
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ( = 4.11, S.D. = .48) และด้านการจัดการกับความเครียด( = 4.01, S.D.
= .50) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
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4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางานด้านการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์รายข้อ ดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการปรับตัวในการทางานด้านการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รายข้อ
ข้อ
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
S.D. ระดับ
ที่
1 ท่านสามารถที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ
4.09 .74
สูง
2 ท่านสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี
3.81 .74
สูง
3 ท่านจะพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหาซับซ้อนจนสาเร็จ
4.03 .75
สูง
4 ท่านขอระดมความคิดจากเพื่อนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไข 4.26 .74 สูงมาก
ปัญหาใหม่
5 ท่านรับฟังทุกความคิดเห็นจากบุคคลคนอื่นเพื่อหาแนวทางใน
4.52 .65 สูงมาก
การใหม่
6 ท่านมองปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ
4.30 .69 สูงมาก
ในการแก้ปัญหา
7 ท่านรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา
4.24 .71 สูงมาก
8 ท่านศึกษาข้อมูลในหลายด้าน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันกับงาน
4.15 .82
สูง
ของท่านเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9 ท่านนาข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การมาใช้พัฒนาแนวทางในการ
4.15 .75
สูง
แก้ปัญหา
10 ท่านมองหาเทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา 4.23 .78 สูงมาก
11 ท่านพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
4.05 .85
สูง
รวม

4.17

.49

สูง

จากตารางที่ 4-6 พบว่า การปรั บ ตั วในการทางานด้านการแก้ไขปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ข้อ 5.ท่านรับฟังทุกความคิดเห็นจากบุคคลคนอื่น
เพื่อหาแนวทางในการใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.52, S.D. = .65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าข้ออื่นคือ ข้อ 2. ท่านสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ( = 3.81, S.D. = .74)
4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล เกี่ย วกั บ การปรับตั วในการท างานด้านปฏิ กิริยาต่อเหตุ
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดรายข้อ ดังตารางที่ 4-7

49

ตารางที่ 4-7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยา
ต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดรายข้อ
ข้อ
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
S.D. ระดับ
ที่
12 ท่านเข้าใจดีว่าเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ 4.53 .61 สูงมาก
13 ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดที่
4.21 .72 สูงมาก
อาจเกิดขึ้น
14 ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญในการทางานในกรณีที่มีเหตุ
4.13 .73
สูง
ฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
15 ท่านสามารถบริหารจัดการการทางานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและ
4.02 .77
สูง
สถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
16 ท่านสามารถเข้าใจสถานการณ์การทางานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 4.16 .70
สูง
17 ท่านวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้ว่า
3.90 .76
สูง
เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
18 ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลที่มี
3.98 .73
สูง
19 ท่านสามารถจัดการกับสถานณ์การณ์ต่าง ๆ ในการทางานได้ดี
4.03 .72
สูง
20 ท่านทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอหรือคาดเดาไม่ได้
4.05 .71
สูง
แล้วค่อยตัดสินใจอย่างรอบคอบ
4.11 .48
สูง
รวม
จากตารางที่ 4-7 พบว่า การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคิดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ข้อ 12. ท่านเข้าใจดีว่าเหตุ
ฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.52, S.D. = .53)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นคือ ข้อ 17. ท่านวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
แม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 3.90, S.D. = .76)
4.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการ
ปรับตัวระหว่างบุคคลรายข้อ ดังตารางที่ 4-8
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ตารางที่ 4-8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปรับตัวในการทางานด้านความสามารถ
ในปรับตัวระหว่างบุคคลรายข้อ
ข้อ
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่าบุคคล
S.D. ระดับ
ที่
21 ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการ 4.34 .72 สูงมาก
ทางานของท่าน
22 ท่านสามารถเข้ากับบุคคลอื่นเช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
4.30 .66 สูงมาก
ภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้เป็น
อย่างดี
23 ท่านปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ
4.36 .65 สูงมาก
24 ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
4.29 .69 สูงมาก
25 ท่านยอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกันในที่ทางาน
4.45 .64 สูงมาก
26 ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.45 .61 สูงมาก
27 ท่านรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
4.46 .63 สูงมาก
28 ท่านนาข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นมาปรับใช้ในการทางาน
4.31 .65 สูงมาก
29 ท่านเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกัน
4.56 .59 สูงมาก
30 ท่านพยายามทาความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลอื่นเพื่อ
4.38 .62 สูงมาก
พัฒนาความสัมพันธ์
31 ท่านหาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกเหนือจากเรื่อง 4.17 .81
สูง
งาน
4.37 .45 สูงมาก
รวม
จากตารางที่ 4-8 พบว่า การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
เมื่อพิ จารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าข้ ออื่นคือ ข้อ 29. ท่ านเข้ าใจว่าทุ กคนมี มุมมองและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก( = 4.56, S.D. = .59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าข้ออื่นคือ ข้อ 31. ท่านหาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกเหนือจากเรื่องงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ( =4.17, S.D. = .81)
4.2.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนและเรียนรู้รายข้อ ดังตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4-9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นใน
การฝึกฝนและเรียนรู้รายข้อ
ข้อ
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
S.D. ระดับ
ที่
32 ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.45 .63 สูงมาก
33 ท่านสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 4.23 .73 สูงมาก
34 ท่านพยายามฝึกฝน และทบทวนการทางานบ่อย ๆ
4.08 .75
สูง
35 ท่านเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
4.17 .72
สูง
36 ท่านสามารถปรับกระบวนการ หรือวีธีการทางานใหม่ให้
4.22 .66 สูงมาก
สอดคล้องกับสถานการณ์
37 ท่านมองหานวัฒกรรม เทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
4.22 .73 สูงมาก
ปรับปรุงการทางานของท่าน
38 ท่านมองหาช่องทางการพัฒนาความสามารถทั้งในงานและนอก
4.16 .74
สูง
งานอยู่เสมอ
39 ท่านนาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาปรับปรุงการทางานของ 4.24 .68 สูงมาก
ท่าน
40 ท่านแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนามาปรับปรุง
4.28 .68 สูงมาก
การทางานของท่าน
4.23 .50 สูงมาก
รวม
จากตารางที่ 4-9 พบว่ า การปรั บตั วในการท างานด้ านความมุ่ งมั่ นในการฝึ กฝนเรี ยนรู้ เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ข้อ 32. ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.45 , S.D. = .63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นคือ ข้อ 34.
ท่านพยายามฝึกฝน และทบทวนการทางานบ่อย ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( =4.08, S.D. = .75)
4.2.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการกับความเครียด
รายข้อ ดังตารางที่ 4-10
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ตารางที่ 4-10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปรับตัวในการทางานด้านการจัดการ
กับความเครียดรายข้อ
ข้อ
ด้านการจัดการกับความเครียด
S.D. ระดับ
ที่
41 ท่านสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างดี
3.88 .90
สูง
42 ท่านมีวิธีในการรักษาระดับความเครียดของสมาชิกในทีม ใน
3.79 .79
สูง
สถานการณ์ที่มีความยากลาบากได้
43 ท่านมีสติและใจเย็นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความยากลาบาก
3.94 .79
สูง
หรือมีภาระงานมาก
44 ท่านไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอกับสถานการ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
3.84 .85
สูง
45 ท่านสามารถตั้งสติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมา
3.95 .73
สูง
ก่อนได้อย่างดี
46 ท่านมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมองหาคนผิด
4.32 .65 สูงมาก
47 ท่านมีความยืดหยุดในการทางานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน 4.08 .73
สูง
48 ท่านสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุผล โดยไม่นา
4.10 .69
สูง
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
49 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ใน
3.92 .75
สูง
สถานการณ์ที่มีความเครียดมากน้อยแค่ไหน
50 ท่านมีบุคลิกภาพสงบและมั่นคง
3.89 .84
สูง
51 บุคคลอื่นมักขอความเห็นหรือคาแนะนาจากท่าน
4.04 .77
สูง
52 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนร่วมที่ต้องการคาแนะนาได้
4.16 .69
สูง
53 ท่านสามารถร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างใจเย็น
4.13 .68
สูง
54 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เมื่อต้อง
4.10 .70
สูง
ถกเถียงกันในการหาแนวทางจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
4.01 .50
สูง
รวม
จากตารางที่ 4-10 พบว่า การปรับตัวในการจัดการกับความเครียด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ข้อ 46. ท่านมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมองหาคน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ ในระดับสู งมาก ( = 4.32, S.D. = .65) และข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ากว่าข้ ออื่นคื อ ข้อ 44. ท่านไม่ตื่ น
ตระหนกเมื่อเจอกับสถานการ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน มีค่าเฉลี่อยู่ในระดับสูง ( = 3.84, S.D. = .85)
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยรวมและรายข้อ ดังตารางที่
4-11
ตารางที่ 4-11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยรวมและ
รายข้อ
ข้อ
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
S.D. ระดับ
ที่
1 ท่านพึงพอใจกับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันและคงจะทางานที่
3.98 .80
สูง
องค์การนี้ต่อไป
2 ท่านมีความสุขในการทางานปัจจุบันจึงอยากจะทางานที่องค์การ 3.86 .84
สูง
นี้ต่อไปเป็นระยะเวลานาน
3 ท่านพึงพอใจในองค์การที่ท่านทางานอยู่
4.05 .81
สูง
4 ท่านไม่มีความคิดลาออกจากองค์การ
3.59 1.12
สูง
5 ท่านตั้งใจจะปฏิบัติงานอยูในองค์การต่อไปจนเกษียณ
3.46 1.22
สูง
6 ท่านปฏิบัติงานเพื่อองค์การด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็ม
4.30 .74 สูงมาก
ความสามารถ
7 ท่านไม่คิดมองหาช่องทางในการเปลี่ยนอาชีพปัจจุบัน
3.46 1.15
สูง
8 ท่านรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของท่าน จนไม่คิดจะเปลี่ยนไปทา
3.44 1.15
สูง
อาชีพอื่น
9 ท่านไม่คิดจะย้ายงานแม้นจะมีองค์การอื่นเสนอผลตอบแทนที่
3.32 1.26 ปานกลาง
ดีกว่า
10 ท่านไม่ลังเลที่จะปฏิเสธหากมีบุคคลอื่นชักชวนให้ไปทางานอื่น
3.56 1.08
สูง
รวม
3.70 .80
สูง
จากตารางที่ 4-11 พบว่า ความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 3.70,
S.D. = .80) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ข้อ 6. ท่านปฏิบัติงานเพื่อ
องค์การด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.30, S.D. =
.74) และข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ย ต่ ากว่าข้ ออื่น คือ ข้อ 9. ท่ านไม่ คิด จะย้ ายงานแม้น จะมี องค์การอื่น เสนอ
ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D. = 1.26)
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางาน และความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ดังตารางที่ 4-12 เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติ ฐ านที่ 1 .4 การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า นความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ตารางที่ 4-12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางาน และความตั้งใจคงอยู่ ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
การปรับตัวในการทางาน
2
r
r x 100 p ระดับค่าความสัมพันธ์
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
.272** 7.40 .000
ต่า
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือ
.398** 15.84 .000
ปานกลาง
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่าง
.288** 8.29 .000
ต่า
บุคคล
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ .223** 4.97 .000
ต่า
ด้านการจัดการกับความเครียด
.393** 15.44 .000
ต่า
รวม
.382** 14.59 .000
ต่า
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ พบว่าการปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าการ
ปรับตัวในการทางานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สูง ความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า(r = .382) คิดเป็นร้อยละ 14.59
สมมติฐานที่ 1.1 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานด้านการแก้ปั ญ หาอย่ างสร้างสรรค์มีความสั มพัน ธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
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พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่าการปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างาน
ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าการปรับตัวในการทางานด้าน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภั ณฑ์สูง ความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพนักงานจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า(r = . 272) คิดเป็นร้อยละ 7.40
สมมติฐานที่ 1.2 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์ พบว่าการปรับตัวในการทางาน
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคง
อยู่ในงานอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าการปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สูง ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานจะ
สูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = . 398) คิดเป็นร้อยละ 15.84
สมมติฐานที่ 1.3 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ พบว่ า การปรั บ ตั ว ในการท างา นด้ า น
ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ
ถ้าการปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลของพนักงานระดั บหัวหน้า
งานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สูง ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ ต่า
(r = .288) คิดเป็นร้อยละ 8.29
สมมติฐานที่ 1.4 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่าการปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนและเรียนรู้มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในงานของพนักงานระดับ
หัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าการปรับตัวในการ
ทางานด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สูง
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า (r = .223) คิดเป็นร้อยละ
4.97
สมมติฐานที่ 1.5 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานด้านการจัดการกับความเครียด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงาน
ระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่าการปรับตัวในการทางานด้านการจั ดการกับความเครียดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุ ภัณ ฑ์ อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 กล่ าวคือ ถ้าการปรับตัวในการทางานด้านการ
จัดการกับความเครียดของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สูง ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า (r = .393) คิดเป็นร้อยละ 15.44
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาความสั มพัน ธ์การปรับตัวในการทางานและความคงอยู่ในงานของพนักงานระดับ
หัวหน้างาน ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของการปรับตัวในการทางาน และความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพนักงาน
ระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของ
พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ในการวิจัยมีวิธีในการดาเนินการวิจัย คือ
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จานวน 2
บริษัท ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามการคานวนขนาดสูตรของ Yamane (1973 อ้างถึงใน สิน, 2553)
จานวน 245 คน เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและทดแทนแบบสอบถามที่อาจไม่ได้รับคืน
จึงทาการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 5 ทาให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 258 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดย
ใช้บริษัทเป็นชั้นภูมิตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง และทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การเก็บข้อมูลผู้วิจัย
ดาเนินการทั้งเก็บข้อมูลในรูปแบบเก็บด้วยตนเอง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการทางานจานวน 54 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
จานวน 10 ข้อ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบสอบถาม
การปรับตัวในการทางานโดยรวมมีค่าความเชื่อมั่น .941 ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีค่าความ
เชื่อมั่น .811 ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด มีค่าความเชื่อมั่น .839 ด้าน
ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมีค่าความเชื่อมั่น .817 ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและ
เรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่น .874 และด้านการการจัดการกับความเครียดมีค่าความเชื่อมั่น .871 และ
แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยรวมมีค่าความเชื่อมั่น .910
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างในรูปแบบเอกสาร โดยได้นาแบบสอบถามไปฝากให้พนักงานฝ่ายบุคคลทั้ง 2 บริษัท ในการ
ช่วยแจกและเก็บแบบสอบถามคืนตามจานวนที่ได้สุ่มตามสัดส่วนไว้ คือพนักงานระดับหัวหน้างานใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในบริษัท A จานวน 100 คน และบริษัท B จานวน 158 คน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่แจกจริง 258 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
250 ชุด นามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จากนั้นนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ในการประมวลผลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
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(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่ า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการ
ทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สามารถสรุป
ผลงานวิจัยได้ดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน พบว่า การปรับตัวในการทางาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅ = 4.18, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอันดับหนึ่งคือ ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล (x̅ = 4.37, S.D. = .45) รองลงมา
ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ (x̅= 4.23 , S.D. = .50) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก และ
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (x̅ = 4.17, S.D. = .49) ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์
ที่ไม่ได้คาดคิด (x̅ = 4.11, S.D. = .48) และด้านการจัดการกับความเครียด(x̅ = 4.01, S.D. = .50)
ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน พบว่าความตั้งใจคงอยู่ในงาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅ = 3.70, S.D. = .80)
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการปรับตัวใน
การทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับต่า (r = .382) คิดเป็นร้อยละ 14.59 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ ความตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงานของพนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับต่า (r = .272) คิดเป็นร้อยละ 7.40 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉิน
หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับ
หัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง (r = .398)
คิดเป็นร้อยละ 15.84 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
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จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่าง
บุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01ในระดับต่า (r = .288) คิดเป็นร้อยละ 8.29 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1.3
สมมติ ฐ านที่ 1.4 การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า นความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในระดั บ ต่ า (r = .223) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.97 จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 1.4
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการกับความเครียด มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จากผลการ
ทดสอบสมมติฐ านพบว่าการปรับ ตัวในการทางานด้านการจัดการกับความเครียดมีความสัม พั นธ์
ทางบวกกั บ ความตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงานของพนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับต่า (r = .393) คิดเป็นร้อยละ 15.44 จึงยอมรับสมมติฐานที่
1.5
โดยสรุปแล้ว ผลการวิจัยครั้งนี้ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นทั้งหมด ดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 สมมติฐานการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุ
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถใน
การปรับตัวระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที1่ .4 การปรับตัวในการทางานด้านความมุ่งมั่นในการ
ฝึกฝนและเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการ
ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนั กงานระดับ หั ว หน้ า งานในธุร กิจ บรรจุภั ณ ฑ์ อย่างมีนัยส าคั ญที่ ร ะดั บ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงทาให้องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ท าให้ พ นั ก งานระดั บ หั ว หน้ างานต้ อ งปรั บ ตัว ในการท างานตามการปรั บตั ว ของธุรกิ จ ในปัจจุบัน
พนักงานจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับองค์การอย่างกลมกลืน โดยพยายามรักษา
สมดุลระหว่างความต้องการของตัวบุคคลและความคาดหวังขององค์การ รับผิดชอบหน้ าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถเผชิญกับปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสาเร็จลุล่วง และ
อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหาภายในองค์ การได้อย่างมีความสุข เมื่อพนักงานเกิดความสุขใน
การทางานมีความสัมพันธ์ให้มีความคิดความตั้งใจคงอยู่ในงาน และตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ
ต่อไปเป็นระยะเวลานานด้วยความเต็มใจโดยไม่คิดลาออกจากงาน โดยสมมติฐานนี้สอดคล้ องกับ

60

งานวิจัยของ ณัฏยา (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทางานที่
มีต่อความสุ ข ในการทางานของบุ คลากรสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในกรุ งเทพมหานคร
บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ บุญพิชชา เรมวล และอรอนงค์ (2556) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า
ความสุขในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.44) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์ (2556)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง ทุนทางจิตวิทยา ขวัญกาลังใจในการทางาน
และความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความสุขในการทางานเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ง
หนึ่ง พบว่าความสุขในการทางานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 ( r = .478, p < .01 ) และ ความสุขในการทางานเป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง ทุนทางจิตวิทยา ขวัญกาลังใจในการทางาน กับ ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
สมมติฐานที่ 1.1 การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในการทางานด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับ ความตั้งใจคงอยู่ ใ นงานของพนั ก งานระดั บหั ว หน้า งานในธุ รกิ จบรรจุภั ณ ฑ์ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ ทาให้พนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นระดับกลางระหว่างผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้คิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งในด้านการกาหนดแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรจุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ
และการแก้ไขปรับปรุงการทางานของพนักงานปฏิบัติการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้พนักงานระดับ
หัวหน้างานสามารถคิดแก้ไขปัญหาในการทางานได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือปัญหาที่ไม่เคยมาก่อนได้ สามารถเปลี่ยนมุม มองปัญหาเพื่อค้นหามุม มอง
แนวคิดใหม่ ๆ บูรณาการข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา คิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็นไปได้ วิธีการใหม่ ๆ ใน
การแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานทางานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความรู้สึก
ความภูมิใจในตนเองว่าความสามารถของตนเป็นประโยชน์ต่อองค์การ รู้สึกมีความสาคัญและเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ ผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน และอยู่ในองค์การ
ต่อไปเป็นระยะเวลานานด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดลาออกจากงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวยสม
และคณะ (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางาน ความผูกพันในการทางาน
และความสาเร็จในการทางานของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การ
ปรับตัวในงานด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ และด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันในการทางาน
โดยรวมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 และงานวิ จั ย ของ คณากร (2560) ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรที่มีต่อความตั้งใจอยู่กับองค์กรผ่านความผูกพันของพนักงาน
สายสนั บ สนุ น เจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) พบว่า ความผู กพันของพนั กงานต่ อ องค์ กร มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ง ใจอยู่ กั บองค์ กรอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้ องกั บ
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งานวิจัยของ ภาณุมาศ (2557) ที่ได้ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค ความพึงพอใจในชีวิตและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในกากับของรัฐโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ โดยให้ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ จากผลการวิจั ย พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่ าอุปสรรคมีความสั มพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (r = .144, p-value < .01)
สมมติฐานที่ 1.2 การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในการทางานด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดคิดมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจากเหตุ ฉุ ก เฉิ น และ
สถานการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ความ
ต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยภายนอกองค์การ
เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ทาให้
ปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดจึงมีความสาคัญต่อการปรับตัวในการทางาน เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ให้กระทบต่อการทางาน พนักงานระดับหัวหน้างาน
จะต้องสามารถจัดลาดับความสาคัญและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การทางานใหม่ ๆ ได้ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ได้ดีและตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ว ละเอียดถี่ถ้วน แม้ จะไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้
มาก่อนหรือเป็นสถานการณ์ที่แน่นอนหรือคาดเดาไม่ได้ สามารถเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ ทาให้สามารถลดความเครียดและความกดดันจาการทางาน ทางานได้ อย่างมีความสุข มีความ
ผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน ดังเช่นงานวิจัยของ อภิชญา (2547) ที่ได้
ศึกษาการปรับตัวในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิต
น้าอัดลมที่ปฏิบัติงานประจาสานักงานใหญ่ พบว่า การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการ
จัดการกับภาวะฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณรงค์ (2552) ที่ได้ศึกษาการปรับตัวในการทางานและผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี พบว่า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปรั บ ตั ว ในการท างานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานของ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรีมีความสัมพันธ์กันสูงอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การจาทาให้เกิดความคิดตั้งใจคงอยู่ใน
งานดังเช่นงานวิจัยของ คณากร (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
ที่มีต่อความตั้ ง ใจอยู่ กับ องค์ กรผ่ านความผู ก พัน ของพนั ก งาน สายสนับสนุน เจนเนอเรชั่น วาย
(Generation Y) พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจอยู่กับ
องค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 1.3 การปรับตัวในการทางานด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
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ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในการทางานในด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานระดับหัวหน้างานเป็นคน
กลางเชื่อมระหว่างผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยัง
ต้องติดต่อประสานงานกับต่างหน่วยงาน รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าในการทางาน เพื่อให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคลจึงมีความสาคัญ ทา
ให้พนักงานระดับหัวหน้างานสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่น เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า
หรือ คู่ค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจยอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้อื่นเพื่อนามาปรับแนวทางในการทางาน มี ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง ความเข้าใจมุมมอง
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้สามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานในองค์การได้
อย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน ไม่คิดลาออกหรือเปลี่ยนงาน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ จุ ไ รวรรณ (2562) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ ความตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงานของ
ข้าราชการและลูกจ้ างองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสงขลา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่ว มงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดั บต่า(r = .354) กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของข้าราชการและลู กจ้ าง
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดสงขลาอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นพดล
(2557) ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการบริหาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ความตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงานอย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นิตยา (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่าโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
และสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจคง
อยู่ในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .462 และ .348 ตามลาดับ) และงานวิจัยของ
กนกวรรณ (2559) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับความสุขในการทางานโดยมีความเชื่ออานาจในการควบคุมภายในเป็นตัว
แปรกากับ ผลจากการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.
325, p<.01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ (2559) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์การและความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่ อ นร่ ว มงานเป็ น ตั ว แปรก ากั บ กรณี ศึ ก ษาพนั ก งานบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย แห่ ง หนึ่ ง ที่ พ บว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ᵦ = .004, R²= .827, p ≤.05) เป็นตัวแปรกากับความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันธ์ต่อองค์การและความตั้งใจคงอยู่ในงาน
สมมติ ฐ านที่ 1.4 การปรั บ ตั ว ในการท างานด้ า นความมุ่ ง มั่ น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลการวิจั ย พบว่า การปรั บ ตัว ในการท างานในด้ านความมุ่ง มั่น ในการฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวก กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ในด้านเทคโนโลยีในธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้พนักงานในระดับหัวหน้า
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งานต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเอง ให้ ส ามารถเรี ย นรู้ วิธี ก ารใหม่ ๆ อย่ า งรวดเร็ ว ปรั บ เปลี่ ยน
กระบวนการหรือวิธีการทางานในปัจจุบัน เพื่อเตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทางานได้ล่วงหน้า รู้จักมองหานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการทางาน พัฒนาความสามารถ
ของตนเองทั้งในงานและนอกงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ หาโอกาสในการปรับปรุง ผลงานของตนเอง
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อ
มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ โดยผ่านการตอบสนองจากองค์การให้โอกาสในการฝึกฝนเรียนรู้ ทั้งในแบบการ
ฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการทาโครงการที่ท้าทาย ทาให้พนักงานรู้สึกมี
คุณค่า เป็นที่ยอมรับจากองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การ มีความคิด ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ไม่คิด
ลาออกหรือเปลี่ยนงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญและคณะ (2557) ที่ศึกษาการธารงรักษา
และการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี พบว่า การเรียนรู้และการพัฒนา
และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการคงอยู่ของคนเก่งอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นิตยา (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์ การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับ ความตั้งใจคงอยู่ ในงาน อย่ างมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .462 และ.348
ตามลาดับ) และงานวิจัยของ Goperma and Dolai (2018) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ของพนักงานในองค์การ พบว่าการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development)
เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มิ่งขวัญ (2559) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
และความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เป็นตัวแปรกากับ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ที่พบว่า โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง (ᵦ = .009 , R²= .833 , p ≤.05) เป็นตัวแปรกากับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันธ์ต่อ
องค์การและความตั้งใจคงอยู่ในงาน
สมมติฐานที่ 1.5 การปรับตัวในการทางานด้านการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในการทางานในด้านการจัดการความเครียดมีความสั ม พันธ์
ทางบวก กับ ความตั้งใจคงอยู่ ใ นงานของพนั ก งานระดั บหั ว หน้า งานในธุ รกิ จบรรจุภั ณ ฑ์ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก เหตุ
ฉุกเฉินและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน
โดยเฉพาะพนักงานระดับหัวหน้างานที่ได้รับความกดดัน เนื่องจากเป็นคนกลางระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบัติการ การจัดการความเครียดได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ทางานจึงมีความสาคัญ โดยพนักงานจะต้องรักษาระดับความเครียดของตนเองและทีมงานในระดับที่
เหมาะสม ตั้งสติและใจเย็นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความยากลาบากหรือภาระงานที่มาก
ไม่แสดงอาการตื่นตูมเมื่อพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สามารถจัดการความคับข้องใจโดยมุ่งมั่น
ที่จ ะแก้ไขปั ญหามากกว่าจะกล่ าวโทษผู้ อื่น มีความยืด หยุ่น และเป็นมืออาชีพสู งในเหตุการณ์ที่มี
ความเครียด สามารถให้คาแนะนาต่อ ผู้อื่น และร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่างใจเย็น ทาให้
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สามารถปรั บ ตัว อยู่ ในสภาพแวดล้ อ มหรื อสภาพปัญ หานั้น ได้ อ ย่า งมีความสุ ข พึงพอใจในงาน มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน และมีความคิด ตั้งใจลาออกจากงานซึ่งเป็น ด้านตรงข้ามของ
ความตั้งใจคงอยู่ ในงานลดลง ดังเช่นงานวิจัยของ ธีรารัตน์ , อุษณีย์และเอกรัตน์ (2560) ที่พบว่า
ความเครียดจากงานและวิธีการจัดการความเครียดสามารถทานายความต้องการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอผู้ ป่ ว ย โรงพยาบาลล าปางได้ โดยพบว่ า ปั จ จั ย ท านายด้ า น
ความเครียดจากงานและการจัดการความเครียดทั้งหมด 4 ตัวแปร คือ ความเครียดจากภาระงาน
ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน วิธีการจัดการความเครียดด้านการเผชิญปัญหา และการมองโลกในแง่ดี
ร่วมกันทานายร้อยละของความต้องการคงอยู่ในงาน ณ ปีปัจจุบันร้อยละ 15 (R2 = .15, p < .001)
และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ไวพจน์, ปฏิพลและเทวุษย์ (2560) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดในงาน ความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน ข้าราชการตารวจในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย พบว่าตัวแปรความเครียดในงานมีอิทธิพลรวมในเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ลาออกจากงาน มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ อิ ท ธิ พ ลของโมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งเ ท่ า กั บ .15
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วาโย (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของแพทย์จาก
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเครียดจากงาน ความพึงพอใจในค่าจ้าง และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ยังมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกของแพทย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับร้อยละ 99.9 (p<0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (ᵦ) เท่ากับ 0.41, -0.18 และ -0.23
ตามลาดับ และเช่นเดียวกับงานวิจัยขอเบญญาภา (2562) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน และ
ความเครียดในการทางานที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของบุคลากรสถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบว่าความเครียดในการทางานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการลาออก
จากงานของบุคลากร ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.492 เป็น
บวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05)
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้จะขอให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น คือข้อเสนอแนะ
ในการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มีการ
ปรับตัวในการทางานอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการจัดการความเครียดมีค่าเฉลี่ยต่าสุด เนื่องสถานการณ์ในระหว่างเก็บข้อมูลอยู่ในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ทาให้พนักงานบางส่วนต้อง Work from home เป็นระยะเวลา
นาน ทาให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว เช่น การต้องเตรียมความพร้อม
ในการประชุ ม ออนไลน์ ต ลอดเวลา การประชุ ม ออนไลน์ ที่ เ ลยเวลาท างาน การสื่ อ สารที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดภาวะเครียดสะสม องค์การควรมีการกาหนดรูปแบบการ Work from home
ที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการติดตามงานและการประชุมออนไลน์ให้เป็นไปตามกาหนดการ ไม่ใช้
ระยะเวลานานจนเกินไป อานวยความสะดวกพนักงานในการปฏิบัติงานที่บ้านในด้านอุปกรณ์การ
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ทางานและช่องทางการสื่อสารเช่นเดียวกับการทางานที่บริษัท การเตรียมความพร้อมขององค์การ
และพนักงานสาหรับแนวทางการทางานในวิถีใหม่ (New Normal)
2. ด้านปฏิกิริยาด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด เป็นด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่าเป็นอันดับที่สอง องค์การควรให้ความสาคัญในการสร้างความตระหนัก (Awareness) และ
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ผ่านการสื่อสารและการอบรมและพั ฒนา เกี่ยวกับ การบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่ องในภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management หรือ BCM) และ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน
3. ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าเป็นอันดับที่สาม องค์การ
ควรกาหนดความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ (Competency) ที่
จ าเป็ น ในแต่ ล ะต าแหน่ งงาน และน าผลการประเมิ นความสามารถมาประกอบในการพิ จ ารณา
ประเมินผลงานและเลื่อนตาแหน่ง และพิจารณากาหนดกระบวนการเสริมแรงทางบวก ผ่านการชื่นชม
และให้รางวัลกับพนักงานที่เป็นตัวอย่างในด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปและยังเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับพนักงานอื่น ๆ ด้วย
5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มีความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผลคะแนนรายข้อ พบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยมีคาถามข้อที่ 9 “ท่านไม่คิดจะย้ายงานแม้นจะมีองค์การอื่นเสนอผลตอบแทน
ที่ดีกว่า” เพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง องค์การควรทบทวนการกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงาน เพื่อรักษาและจูงใจพนักงาน
ให้คงอยู่กับองค์การต่อไป และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการที่จะสรรหาคนเก่งคนให้เข้ามา
ทางานในองค์การ
5.3.1.3 จากผลงานวิจัยพบว่าการปรับตัวในการทางานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพนั กงานระดับหัวหน้ างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ องค์การควรสนับสนุนให้เกิด การ
ปรับตัวในการทางาน ในด้าน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการแก้ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ องค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานในแสดงความ
คิดเห็น ให้โอกาสในการรับผิดชอบงานในหน้าที่และมอบอานาจในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาด้ว ย
ตนเอง โดยอาจมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนา เช่น การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) หรือการ
โค้ชโดยหัวหน้างาน (Coaching)
2. ด้ า นปฏิ กิ ริ ย าต่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดคิ ด องค์ ก ารควรมี ก ารสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การอบรมและพัฒนางานให้พร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การนาระบบการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management) หรือ BCM มาประยุกต์ใช้ในองค์การ
3. ด้านความสามารถในการปรั บ ตัว ระหว่า งบุ ค คล องค์การควรมี การอบรมและพั ฒ นา
พนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวระหว่างบุคคล ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการ
ความคิด (Soft Skill) ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการทางาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตาม
เทศการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมชมรม
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4. ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้ องค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และ
พัฒนาในด้านที่พนักงานมีความสนใจ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อให้พนักงาน
ได้กาหนดแผนการพัฒนาของตนด้วยตนเองและตรงกับความคาดหวังขององค์การ การสารวจและ
วิเคราะห์ความจาเป็นในการอบรม (Training Need) เพื่อให้จัดการอบรมหลักสูตรที่ตรงต่อความ
ต้องการของพนักงานและความต้องการขององค์การในสถานการณ์ปัจจุบัน
5. ด้านการจัดการกับความเครียด องค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นใน
การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มและกระบวนการในการท างาน และพิ จ ารณาน าข้ อ เสนอแนะจาก
พนักงานไปดาเนินการแก้ไข การจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานใช้ผ่อน
คลายหลังจากเลิกงาน
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอว่า ควรศึกษาจากพนักงานในระดับอื่น ๆ
ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับบริหาร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพนักงาน
แต่ละระดับ และเป็นการรวมรวบความเห็นจากพนักงานทุกระดับขององค์ก ารเพื่อนาไปกาหนด
แนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม
5.3.2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอว่าควรศึกษากับกลุ่มประชากรในกลุ่มอื่นที่
อาจมีปัญหาในเรื่องอัตราในการลาออกจากงานสูง เช่น พนักงานเจเนอเรชั่นวาย(Generation Y)
พนักงานเจเนอเรชั่นซี(Generation Z) พยาบาลวิชาชีพ หรือพนักงานในบริษัทที่มีอัตราการลาออก
จากงานสูง เป็นต้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของกลุ่มประชากรที่สนใจ และนาผลการศึกษาไปกาหนดกลยุทธ์และแผนงานในการส่งเสริมการ
ปรับตัวในการทางาน เพิ่มความตั้งใจคงอยู่ในงานและลดอัตราการลาออกของกลุ่มประชากรที่สนใจ
5.3.2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอว่าควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานเพิ่มเติม เช่น ความผูกพันธ์ต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน สมดุ ลระหว่างชีวิตในการทางาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรร่วม
และพยากรณ์ความตั้งใจคงอยู่ในงาน และนาผลการศึกษาไปใช้กาหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพนักงานในองค์การให้อยู่ในองค์การเป็นระยะเวลานานด้วยความเต็มใจโดยไม่คิด
ลาออก
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ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
เกณฑ์การให้คะแนน
+1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนี้สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
-1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้ไม่สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
ตารางที่ ข-1 ค่ า การประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
ข้อที่
ข้อความ
IOC
หมายเหตุ
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1 ท่านรู้สึกท้าทายเมื่อต้องแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อน
0.33*
ไม่ผ่าน
2 ท่านสามารถที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ
1
ผ่าน
3 ท่านสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี
1
ผ่าน
4 ท่านจะพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหาซับซ้อนจนสาเร็จ
1
ผ่าน
5 ท่านขอระดมความคิดจากเพื่อนร่วมงานในการหาแนว
0.67
ผ่าน
ทางแก้ไขปัญหาใหม่
6 ท่านขอความเห็นจากบุคคลอื่นหรือผู้เชียวชาญในด้านนั้นๆ
0.67
ผ่าน
เพื่อหาแนวทางในการใหม่
7 ท่านรับฟังทุกความคิดเห็นจากบุคคลคนอื่นเพื่อหาแนวทางใน
0.67
ผ่าน
การใหม่
8 ท่านมองปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ
1
ผ่าน
ในการแก้ปัญหา
9 ท่านรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา 0.67
ผ่าน
10 ท่านศึกษาข้อมูลในหลายด้าน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันกับงาน
1
ผ่าน
ของท่านเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
11 ท่านนาข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การมาใช้พัฒนาแนวทางในการ
1
ผ่าน
แก้ปัญหา
12 ท่านมองหาเทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไข
1
ผ่าน
ปัญหา
เมื่อวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีไม่ได้ผล
13 ท่านไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาใหม่
1
ผ่าน
14 ท่านพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
1
ผ่าน
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ข้อที่
ข้อความ
IOC หมายเหตุ
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
15 ท่านเข้าใจดีว่าเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ
0.67
ผ่าน
16 ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจ
1
ผ่าน
เกิดขึ้น
17 ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญในการทางานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 1
ผ่าน
และสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
18 ท่านสามารถบริหารจัดการการทางานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและ
1
ผ่าน
สถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
19 ท่านสามารถเข้าใจสถานการณ์การทางานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
1
ผ่าน
20 ท่านวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้ว่าเป็น 0.67
ผ่าน
สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
21 ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ด้วยข้อมูลที่มี
1
ผ่าน
22 ท่านสามารถจัดการกับสถานณ์การณ์ต่าง ๆ ในการทางานได้ดี
0.67
ผ่าน
23 ท่านทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอหรือคาดเดาไม่ได้แล้ว
1
ผ่าน
ค่อยตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
24 ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการ
1
ผ่าน
ทางานของท่าน
25 ท่านสามารถเข้ากับบุคคลอื่นเช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานภายใน
1
ผ่าน
หน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้เป็นอย่างดี
26 ท่านปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ
1
ผ่าน
27 ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
1
ผ่าน
28 ทุกคนปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นกันเอง
ไม่ผ่าน
0.33*
29 ท่านยอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกันในที่ทางาน
1
ผ่าน
30 ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
1
ผ่าน
31 ท่านรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
0.67
ผ่าน
32 ท่านนาข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นมาปรับใช้ในการทางาน
1
ผ่าน
33 ท่านเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกัน
1
ผ่าน
34 ท่านพยายามทาความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลอื่นเพื่อพัฒนา
1
ผ่าน
ความสัมพันธ์
ผ่าน
35 ท่านหาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกเหนือจากเรื่องงาน 1

82

ข้อที่
ข้อความ
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
36 ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
37 ท่านคิดว่าการเรียนรู้วิธีการใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย
38 ท่านสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
39 ท่านพยายามฝึกฝน และทบทวนการทางานบ่อย ๆ เมื่อ
40 ท่านเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
41 ท่านสามารถปรับกระบวนการ หรือวีธีการทางานใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
42 ท่านมองหานวัฒกรรม เทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงการทางานของท่าน
43 ท่านมองหาช่องทางการพัฒนาความสามารถทั้งในงานและนอก
งานอยู่เสมอ
44 ท่านนาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาปรับปรุงการทางานของ
ท่าน
45 ท่านแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานของท่าน
ด้านการจัดการกับความเครียด
46 ท่านสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างดี
47 ท่านมีวิธีในการรักษาระดับความเครียดของสมาชิกในทีม ใน
สถานการณ์ที่มีความยากลาบากได้
48 ท่านมีสติและใจเย็นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความยากลาบากหรือ
มีภาระงานมาก
49 ท่านไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอกับสถานการ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
50 ท่านสามารถตั้งสติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ได้อย่างดี
51 ท่านมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมองหาคนผิด
52 ท่านมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางานมากกว่า
ความผิดของบุคคล
53 ท่านมีความยืดหยุดในการทางานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน
54 ท่านสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุผล โดยไม่นาอารมณ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง

IOC

หมายเหตุ

1
0.33
1
1
0.67
1

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

1

ผ่าน

1

ผ่าน

0.67

ผ่าน

1

ผ่าน

1
1

ผ่าน
ผ่าน

1

ผ่าน

1
1

ผ่าน
ผ่าน

1
1

ผ่าน
ผ่าน

1
1

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ข้อที่
55
56
57
58
59
60

ข้อความ
ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีความเครียดมากน้อยแค่ไหน
ท่านมีบุคลิกภาพสงบและมั่นคง
บุคคลอื่นมักขอความเห็นหรือคาแนะนาจากท่าน
ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนร่วมที่ต้องการคาแนะนาได้
ท่านสามารถร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างใจเย็น
ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เมื่อต้อง
ถกเถียงกันในการหาแนวทางจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

IOC

หมายเหตุ

1

ผ่าน

1
1
0.67
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

* หมายถึง ข้อคาถามที่ต้องตัดออกเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค่าประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50)
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ตารางที่ ข-2 ค่าการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความตั้งคงอยู่ในงาน
ข้อที่
ข้อความ
IOC
หมายเหตุ
1 ท่านพึงพอใจกับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันและคงจะทางานที่
1
ผ่าน
องค์การนี้ต่อไป
ผ่าน
2 ท่านมีความสุขในการทางานปัจจุบันจึงอยากจะทางานที่องค์การ
1
นี้ต่อไปเป็นระยะเวลานาน
ผ่าน
3 ท่านพึงพอใจในองค์การที่ท่านทางานอยู่
1
ผ่าน
4 ท่านไม่มีความคิดลาออกจากองค์การ
1
ผ่าน
5 ท่านตั้งใจจะปฏิบัติงานอยูในองค์การต่อไปจนเกษียณ
1
ผ่าน
6 ท่านปฏิบัติงานเพื่อองค์การด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็ม
1
ความสามารถ
ไม่ผา่ น
7 ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
-0.33*
ผ่าน
8 ท่านไม่คดิ มองหาช่องทางในการเปลี่ยนอาชีพปัจจุบัน
1
ผ่าน
9 ท่านรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของท่าน จนไม่คิดจะเปลี่ยนไปทา
1
อาชีพอื่น
ผ่าน
10 ท่านไม่คิดจะย้ายงานแม้นจะมีองค์การอื่นเสนอผลตอบแทนที่
1
ดีกว่า
ผ่าน
11 ท่านไม่ลังเลที่จะปฏิเสธหากมีบุคคลอื่นชักชวนให้ไปทางานอื่น
1
* หมายถึง ข้อคาถามที่ต้องตัดออกเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค่าประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50)
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ภาคผนวก ค
ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามงานวิจัยการปรับตัวในการทางาน
ตารางที่ ค-1 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามการปรับตัวในการทางาน
ข้อ
ข้อความ
Corrected Alpha if
ที่
Item-Total
Item
Correlation Deleted
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
.786
1 ท่านสามารถที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ
.378
.766
2 ท่านสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี
.438
.767
3 ท่านจะพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหาซับซ้อนจนสาเร็จ
.521
.759
4 ท่านขอระดมความคิดจากเพื่อนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไข
.249
.770
ปัญหาใหม่
5 ท่านขอความเห็นจากบุคคลอื่นหรือผู้เชียวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อ
.123*
.798
หาแนวทางในการใหม่
6 ท่านรับฟังทุกความคิดเห็นจากบุคคลคนอื่นเพื่อหาแนวทางใน
.408
.777
การใหม่
7 ท่านมองปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ
.463
.777
ในการแก้ปัญหา
8 ท่านรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา
.475
.773
9 ท่านศึกษาข้อมูลในหลายด้าน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันกับงาน
.754
.753
ของท่านเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
10 ท่านนาข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การมาใช้พัฒนาแนวทางในการ
.512
.751
แก้ปัญหา
11 ท่านมองหาเทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไข
.326
.778
ปัญหา
12 เมื่อวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีไม่ได้ผล ท่านไม่ลังเลที่จะเปลี่ยน
.184*
.802
วิธีการแก้ปัญหาใหม่
13 ท่านพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
.519
.762
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ข้อที่

ข้อความ

ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
14 ท่านเข้าใจดีว่าเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้
เสมอ
15 ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิด
ที่อาจเกิดขึ้น
16 ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญในการทางานในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
17 ท่านสามารถบริหารจัดการการทางานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
และสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
18 ท่านสามารถเข้าใจสถานการณ์การทางานต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
19 ท่านวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
แม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
20 ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ด้วยข้อมูลที่มี
21 ท่านสามารถจัดการกับสถานณ์การณ์ต่าง ๆ ในการทางานได้
ดี
22 ท่านทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอหรือคาดเดา
ไม่ได้แล้วค่อยตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
23 ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานของท่าน
24 ท่านสามารถเข้ากับบุคคลอื่นเช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
ภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้
เป็นอย่างดี
25 ท่านปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ
26 ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
27 ท่านยอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกันในที่ทางาน
28 ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
29 ท่านรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น

Corrected
Item-Total
Correlation
.397

Alpha if
Item
Deleted
.839
.837

.649

.824

.333

.816

.544

.816

.483

.819

.543

.817

.476
.502

.828
.820

.469

.825

.291

.817
.837

.515

.824

.397
.516
.639
.521
.248

.816
.816
.819
.817
.828
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ข้อ
ที่

ข้อความ

30 ท่านนาข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นมาปรับใช้ในการทางาน
31 ท่านเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองและความสามารถที่แตกต่าง
กัน
32 ท่านพยายามทาความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลอื่นเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์
33 ท่านหาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกเหนือจาก
เรื่องงาน
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
34 ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
35 ท่านสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
36 ท่านพยายามฝึกฝน และทบทวนการทางานบ่อย ๆ เมื่อ
37 ท่านเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
38 ท่านสามารถปรับกระบวนการ หรือวีธีการทางานใหม่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
39 ท่านมองหานวัฒกรรม เทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงการทางานของท่าน
40 ท่านมองหาช่องทางการพัฒนาความสามารถทั้งในงานและ
นอกงานอยู่เสมอ
41 ท่านนาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาปรับปรุงการ
ทางานของท่าน
42 ท่านแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนามา
ปรับปรุงการทางานของท่าน

Corrected
Item-Total
Correlation
.533
.333

Alpha if
Item
Deleted
.820
.797

.340

.816

.254

.836

.560
.296

.874
.855
.868

.612
.698
.519

.851
.845
.860

.670

.847

.526

.847

.680

.869

.356

.893
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ข้อที่

ข้อความ

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted
.853
.834
.849

ด้านการจัดการกับความเครียด
43 ท่านสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างดี
.475
44 ท่านมีวิธีในการรักษาระดับความเครียดของสมาชิกในทีม
.447
ในสถานการณ์ที่มีความยากลาบากได้
45 ท่านมีสติและใจเย็นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความ
.416
.832
ยากลาบากหรือมีภาระงานมาก
46 ท่านไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอกับสถานการ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
.545
.831
47 ท่านสามารถตั้งสติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
.550
.836
มาก่อนได้อย่างดี
48 ท่านมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมองหาคนผิด
.405
.851
49 ท่านมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางาน
.162*
.871
มากกว่าความผิดของบุคคล
50 ท่านมีความยืดหยุดในการทางานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่
.593
.839
กดดัน
51 ท่านสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุผล โดยไม่นา
.475
.846
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
52 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ใน
.592
.836
สถานการณ์ที่มีความเครียดมากน้อยแค่ไหน
53 ท่านมีบุคลิกภาพสงบและมั่นคง
.298
.842
54 บุคคลอื่นมักขอความเห็นหรือคาแนะนาจากท่าน
.448
.860
55 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนร่วมที่ต้องการคาแนะนา
.466
.853
ได้
56 ท่านสามารถร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างใจเย็น
.558
.835
57 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เมื่อ
.302
.845
ต้องถกเถียงกันในการหาแนวทางจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
*หมายถึง ข้อคาถามที่ต้องตัดออกเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก (มีค่าอานาจจาแนกต่า
กว่า 0.2)
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ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามงานวิจัยความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ตารางที่ ค-2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ข้อ
ข้อความ
Corrected
Alpha if
ที่
Item-Total
Item
Correlation
Deleted
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
.901
1 ท่านพึงพอใจกับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันและคงจะทางานที่
.571
.908
องค์การนี้ต่อไป
2 ท่านมีความสุขในการทางานปัจจุบันจึงอยากจะทางานที่
.797
.895
องค์การนี้ต่อไปเป็นระยะเวลานาน
3 ท่านพึงพอใจในองค์การที่ท่านทางานอยู่
.612
.906
4 ท่านไม่มีความคิดลาออกจากองค์การ
.686
.901
5 ท่านตั้งใจจะปฏิบัติงานอยูในองค์การต่อไปจนเกษียณ
.766
.896
6 ท่านปฏิบัติงานเพื่อองค์การด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่าง
.427
.914
เต็มความสามารถ
7 ท่านไม่คิดมองหาช่องทางในการเปลี่ยนอาชีพปัจจุบัน
.759
.896
8 ท่านรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของท่าน จนไม่คิดจะเปลี่ยนไป
.905
.885
ทาอาชีพอื่น
9 ท่านไม่คิดจะย้ายงานแม้นจะมีองค์การอื่นเสนอ
.846
.890
ผลตอบแทนที่ดีกว่า
10 ท่านไม่ลังเลที่จะปฏิเสธหากมีบุคคลอื่นชักชวนให้ไป
.423
.916
ทางานอื่น
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามงานวิจัยการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคง
อยู่ในงาน
ตารางที่ ง-1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ตัวแปร
Cronbach’s Alpha
การปรับตัวในการทางาน
.941
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
.811
ด้านปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
.839
ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
.817
ด้านความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและเรียนรู้
.874
ด้านการจัดการกับความเครียด
.871
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
.910
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
“ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับ
หัวหน้างานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์”
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางสาวพรรณฑิตา ทัศนิยม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาลังทาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับตัวในการทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์” มีความประสงค์ขอข้อมูลคาตอบของท่าน เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาการผลของ
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปรับตัวในการ
ทางานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับ หัวหน้างานบัญชาในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ต่อไป
แบบสอบถามนี้ไม่มีคาตอบที่ถูกหรือผิด จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคาถามด้วยตัว
ของท่านเองอย่างเป็นจริงที่สุด คาตอบของท่านจะถือเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
แก่ผู้ใดทั้งสิ้นและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านข้อมูลจะนามาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งหมดโดยดูใน
ภาพรวมเท่านั้น จึงขอให้ท่านไว้วางใจและกรุณาตอบคาถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงมาก
ที่สุด
ผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุณท่านเป็ น อย่ างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบ
คาถามแบบสอบถามครั้งนี้ แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับในการทางาน จานวน 54 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน จานวน 10 ข้อ
โปรดอ่านคาชี้แจงก่อนการตอบคาถามในแต่ละตอน
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
พรรณฑิตา ทัศนิยม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
1.เพศ
⃝ ชาย
⃝ หญิง
2.อายุ
⃝ ต่ากว่า 25 ปี
⃝ 25-34 ปี ⃝ 35-44 ปี ⃝ 45 – 54 ปี
⃝ 55 ปีขึ้นไป
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
⃝ ปวส.
⃝ ปริญญาตรี
⃝ ปริญญาโท
⃝ ปริญญาเอก
4.ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทางานจนถึงปัจจุบัน
⃝ 0 – 5 ปี
⃝ 6 – 15 ปี
⃝ 15 - 25 ปี
⃝ 25 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่อง การปรับตัวในการทางาน
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่านมากที่สุดหรือสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง
เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อ
1
2
3
4

ข้อคาถาม – การปรับตัวในการทางาน

ท่านสามารถที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ
ท่านสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนได้เป็นอย่างดี
ท่านจะพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหาซับซ้อนจนสาเร็จ
ท่านขอระดมความคิดจากเพื่อนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาใหม่
5 ท่านรับฟังทุกความคิดเห็นจากบุคคลคนอื่นเพื่อหาแนวทางในการ
ใหม่
6 ท่านมองปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหา
7 ท่านรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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8 ท่านศึกษาข้อมูลในหลายด้าน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันกับงานของ
ท่านเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9 ท่านนาข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การมาใช้พัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา
10 ท่านมองหาเทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
11 ท่านไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาใหม่
12 ท่านเข้าใจดีว่าเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ
13 ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจ
เกิดขึ้น
14 ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญในการทางานในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
15 ท่านสามารถบริหารจัดการการทางานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและ
สถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
16 ท่านสามารถเข้าใจสถานการณ์การทางานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
17 ท่านวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้ว่าเป็น
สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
18 ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ด้วยข้อมูลที่มี
19 ท่านสามารถจัดการกับสถานณ์การณ์ต่าง ๆ ในการทางานได้ดี
20 ท่านทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอหรือคาดเดาไม่ได้
แล้วค่อยตัดสินใจอย่างรอบคอบ
21 ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของท่าน
22 ท่านสามารถเข้ากับบุคคลอื่นเช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานภายใน
หน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้เป็นอย่างดี
23 ท่านปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ
24 ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
25 ท่านยอมรับข้อกาหนดในการทางานร่วมกันในที่ทางาน
26 ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
27 ท่านรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
28 ท่านนาข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นมาปรับใช้ในการทางาน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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29 ท่านเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกัน
30 ท่านพยายามทาความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลอื่นเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์
31 ท่านหาโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกเหนือจากเรื่อง
งาน
32 ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
33 ท่านสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
34 ท่านพยายามฝึกฝน และทบทวนการทางานบ่อย ๆ
35 ท่านเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
36 ท่านสามารถปรับกระบวนการ หรือวีธีการทางานใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
37 ท่านมองหานวัฒกรรม เทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงการทางานของท่าน
38 ท่านมองหาช่องทางการพัฒนาความสามารถทั้งในงานและนอกงาน
อยู่เสมอ
39 ท่านนาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่ต่าง ๆ มาปรับปรุงการทางานของ
ท่าน
40 ท่านแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานของท่าน
41 ท่านสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างดี
42 ท่านมีวิธีในการรักษาระดับความเครียดของสมาชิกในทีม ใน
สถานการณ์ที่มีความยากลาบากได้
43 ท่านมีสติและใจเย็นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความยากลาบากหรือ
มีภาระงานมาก
44 ท่านไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอกับสถานการ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
45 ท่านสามารถตั้งสติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ได้อย่างดี
46 ท่านมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมองหาคนผิด
47 ท่านมีความยืดหยุดในการทางานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน
48 ท่านสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยเหตุผล โดยไม่นาอารมณ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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49 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่
มีความเครียดมากน้อยแค่ไหน
50 ท่านมีบุคลิกภาพสงบและมั่นคง
51 บุคคลอื่นมักขอความเห็นหรือคาแนะนาจากท่าน
52 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนร่วมที่ต้องการคาแนะนาได้
53 ท่านสามารถร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างใจเย็น
54 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องถกเถียงกัน
ในการหาแนวทางจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

ระดับความ
คิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่อง ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่านมากที่สุดหรือสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง
เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อ

ข้อคาถาม – ความตั้งใจคงอยู่ในงาน

ระดับความ
คิดเห็น
5 4 3 2 1

1 ท่านพึงพอใจกับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันและคงจะทางานที่องค์การนี้
ต่อไป
2 ท่านมีความสุขในการทางานปัจจุบันจึงอยากจะทางานที่องค์การนี้
ต่อไปเป็นระยะเวลานาน
3 ท่านพึงพอใจในองค์การที่ท่านทางานอยู่
4 ท่านไม่มีความคิดลาออกจากองค์การ
5 ท่านตั้งใจจะปฏิบัติงานอยูในองค์การต่อไปจนเกษียณ
6 ท่านปฏิบัติงานเพื่อองค์การด้วยความรู้และทักษะที่มีอย่างเต็ม
ความสามารถ
7 ท่านไม่คิดมองหาช่องทางในการเปลี่ยนอาชีพปัจจุบัน
8 ท่านรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของท่าน จนไม่คิดจะเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น
9 ท่านไม่คิดจะย้ายงานแม้นจะมีองค์การอื่นเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า
10 ท่านไม่ลังเลที่จะปฏิเสธหากมีบุคคลอื่นชักชวนให้ไปทางานอื่น
***ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จนจบ***

100

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาวพรรณฑิตา ทัศนิยม
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15/2 หมู่ 1 ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

