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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ระดับทักษะการของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative) ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ในธุ ร กิ จ ประเภทอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 1,285 คนโดยใช้แบบสอบถามแบบขีดขนาด (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 310 คน ที่ได้จากการเลือกตัวอย่างโดยแบ่งประชากรที่จะศึกษา
เป็นกลุ่ม ๆ (Stratified Random Sampling) แล้วทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) คือ ผู้บริหารระดับต้น
ในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 10 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปดังนี้
การพั ฒ นาการบริ ห ารตามกระบวนการบริ ห ารและทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ในธุ ร กิ จ ประเภท
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา ด้านการควบคุม ด้านความคิด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิคอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการควบคุม ด้านเทคนิค ด้านการนา ด้านความคิด
ด้านการวางแผน ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการจัดองค์การ ตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าด้าน
การนา และด้านการควบคุม สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้ านความคิด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การบริหาร, ทักษะการบริหาร, กระบวนการบริหาร, ผู้บริหารระดับต้น
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Abstract
The objectives of this research are to study 1) The level of management according to
management process of the first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter. 2) The
level of managerial skills of the first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter. This
research used mixed method research methodology; divided into 2 parts as follows; part 1 is a
quantitative research methodology, the analyzed data were collected by using a 5-rating scale
questionnaire. The population was 1,285 of the first line managers in Bangkok area and perimeter. The
sample consisted of 310 which determined by using Stratified Random sampling method and analyzed
collected data by using multiple regression. Part 2 was a qualitative research methodology by in-depth
interviews provided by key Informants from 10 of the first line managers in industry business in Bangkok
area and perimeter and selected by purposive sampling and the qualitative data are analyzed by content
analysis. The results of the research are as follows
The development of management according to management process and managerial skills of the
first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter by overall is at high level with
average scores of 4.22 and when considering each aspect found that planning, organizing, leading,
controlling, technical skills, human relations skills and conceptual skills are at high level which considering
by average scores from higher to lower scores are controlling, technical skills, leading, conceptual skills,
planning, human relations skills, and organizing respectively. To determine by multiple regression analysis
the results showed that leading and controlling could predict dependent variables which are technical
skills, human relations skills and conceptual skills with significance level of 0.05.
Keywords: Management, Management Process, Managerial Skills, First-line Managers

บทนา
การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าเสรี และตลาด
การค้าทั่วโลกเปิดกว้างถึงกันแบบโลกไร้พรมแดนประกอบกับการเข้าสู่ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) มากยิ่งขึ้นซึ่ง
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทางด้านเศรษฐกิจ องค์การที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารระดับต้นที่ทา
หน้าที่บริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) (เชอร์เบอร์ฮอร์น 2008: 11) และ
ต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ลิม และคณะ 2010: 6), (ลิม จี ซูน 2010: 4) ดังนั้น การ
บริหารของผู้บริหารระดับต้นของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงมีความสาคัญและเป็น
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก 1 ใน 5 ของประเทศไทย (สสว. 2558:
ออนไลน์) กระบวนการบริหารที่มีระบบจะนาองค์การสู่ความสาเร็จตามหลักการบริหารแบบ POLC ของเฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri
Fayol: 1841-1925) ฟาโยล์เป็นบิดาด้านการบริหารตามกระบวนการบริหาร เขาเป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสที่เสนอ
แนวความคิดในด้านกระบวนการบริหารว่าประกอบด้วยการวางแผน (Planning: P) การจัดองค์การ (Organizing: O) การนา
(Leading: L) และการควบคุม (Controlling: C) เรียกย่อ ๆ ว่า “POLC” สอดคล้องกับโบวีและคณะ (Bovee & et al.1993: 5)
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ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่ของการบริหารมี 4 ประการ ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) เป็นการกาหนดเป้าหมาย (Goals) การ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) และการจัดทาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ 2) การจัดองค์ก าร
(Organizing) เป็นการกาหนดว่าจะทางานอะไร บุคคลใดที่มีความเหมาะสมที่จะทางานนั้น วิธีการที่จะจัดกลุ่มงาน ใคร
รายงานขึ้นตรงต่อใคร และจุดใดที่จะต้องมีการตัดสินใจ การจัดองค์ก ารจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าทางาน (Staffing) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์ก ารมีพนักงานที่มีความสามารถในงานทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การนา (Leading) เป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ และการคัดเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการ
ติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จาเป็น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามที่ ได้วางแผนไว้และสอดคล้องกับคูนซ์
และเวียห์ริช (Koontz & Weihrich. 1988: 4) กล่าวไว้ว่าการบริหารที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ต้องใช้การ
วางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมให้บุคคลปฏิบัติในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรและข้อมูล
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) ทีไ่ ด้นาเสนอแนวคิดสาหรับการ
บริหารสมัยใหม่ (Modern Management) ก็ได้ใช้แนวคิดด้านกระบวนการบริหารของเฟโยล์ (Fayol)
ผู้บริหารระดับต้นมีหลักการบริ หารแล้วจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้จะต้องมีทักษะ 3 ด้านตามแนวคิดของโรเบิร์ต แอล.
แคทซ์ (Robert L. Katz: 1933-2010) แคทซ์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดทักษะการบริหาร เขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมและองค์ก ารชาว
อเมริกันที่เสนอแนวคิดว่าการบริหาร คือ การทางานให้สาเร็จโดยอาศัยคนอื่น แต่ผู้บริหารก็ต้องมีความสามารถ 3 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills: Tec) 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills: Rel)
3) ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skills: Con) สอดคล้องกับ(จอร์จ และโจเนส 2006: 24-25) กล่าวว่าทักษะการบริหาร
(Management Skills) ที่สาคัญมี 3 ทักษะ ดังนี1้ )ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skills) หมายถึง ทักษะของผู้บริหารใน
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถมองภาพรวมขององค์ก าร และจะต้องเข้าใจการทางานแต่ละส่วนที่ต้องทา
ร่วมกัน 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills) หมายถึง ทักษะของผู้บริหารทีเ่ กี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น เป็นความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความสามารถในการจูงใจ การทางานร่วมกันเป็น
ทีม การสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการทางานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การสื่อสารกับผู้อื่น 3) ทักษะ
ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical Skills) หมายถึง การใช้ความรู้และทักษะทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการทางาน และขั้นตอนการทางาน เป็นความสามารถในการทางานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพโดยตรงที่จาเป็น
ต่อการทางานสอดคล้องกับสุนทร โคตรบรรเทา (2551: 9-11) และสอดคล้องกับบูรชัย ศิริมหาสาคร (2548: 16) ได้กล่าวถึง
แนวคิดทักษะการบริหาร ว่าผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องเก่งคน เก่งงาน และเก่งคิด มีความฉลาดเหนือเกณฑ์เฉลี่ยของ
ความฉลาดของผู้ร่วมงานในองค์ก าร มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลและถูกต้องแม่นยา สามารถนาพาองค์การให้พ้นจากวิกฤติการณ์
ต่าง ๆ ได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเกิดคาถามว่า ผู้บริหารระดับต้นของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีการบริหารตามกระบวนการบริหารอยู่ในระดับใดและมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับใด การศึกษาเพื่อหาคาตอบ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภูมิภาคอื่น ๆ ในการพัฒนา
บุคลากรและหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จทั้งในด้านผลกาไร ด้านการบริการ ด้านธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้ผล
ประกอบการที่ดีและสามารถแข่งขันกับตลาดคู่ค้าได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ ผู้ บริ หารระดั บต้ น ในธุ ร กิ จ ประเภทอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวนทั้งสิ้น 310 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษามี ดังนี้
3.1 ตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นการบริหารตามกระบวนการ
POLC ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการนา (Leading) และด้าน
การควบคุม (Controlling)
3.2 ตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นทักษะการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย
3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills) ทักษะด้านความคิด
(Conceptual Skills)
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 30 วัน

สมมติฐานของการวิจัย
จากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้
การบริหารตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้าน
การควบคุมส่งผลต่อทักษะการบริหาร ในด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิดของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นใน
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การบริหารตามกระบวนการบริหาร
ทักษะการบริหาร
การวางแผน

ด้านเทคนิค

การจัดองค์กร

ด้านมนุษยสัมพันธ์

การนา

ด้านความคิด

การควบคุม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น ของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จานวน 310 คนโดยกาหนดขนาดตัวอย่างจากจานวนประชากรจานวนทั้งสิ้น 1,285 แห่งตามสูตร Taro
Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่าง
ที่มีความเหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตร ดังนี้
n =
N
1+ N(e)2
N = จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อน
แทนค่าในสูตร
n =
1,285
1+ 1,285 (0.05)2
=
305.04
ดังนั้น ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ 310 คน แต่จากการคานวณจาก
สูตร Yamane คือ 305 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 102 ข้อ ส่วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
รายการตรวจสอบ (Check List) จานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 รายการข้อคาถาม จานวน 96 ข้อ เป็นแบบขีดขนาด (Rating Scale)
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. นาแบบวัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นาคะแนนความสอดคล้องเป็นรายข้อของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ของเครื่องมือนี้ พบว่า ทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 มากกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
5. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.880 สามารถนามาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลได้ ค่าความเชื่อมั่นควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 474)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติในการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ พยากรณ์ ตั ว แปรตามด้ ว ยค่ า ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เรี ย กว่ า
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และศึกษาความมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การ
บริหารตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
ส่งผลต่อทักษะการบริหารซึ่งเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) คือ ผู้บริหารระดับต้นใน
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews)
จานวน 10 คน ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) โดยทา
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)โดยการนาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาทาการจัดเตรียมข้อมูล จาแนกแยกแยะข้อมูล เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการ
บริ ห ารตามกระบวนการบริ ห ารและทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ในธุ ร กิ จ ประเภทอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุ ณภาพ โดยใช้รูปแบบแผนกระบวนเทคนิคสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation)(แฮนสันและคณะ 2005: 224, 228) ที่ให้ความสาคัญต่อผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญหลายท่าน

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่ วไปของผู้บริหารระดั บต้น ในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการ
วิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 310 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.95 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.72 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 65.46 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.85 มีประสบการณ์ใน
การทางาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.21 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 คิดเป็นร้อยละ 69.59
2. ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหาร ของผู้บริหารระดับต้น ในธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.22, S.D.=0.81) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการควบคุม
(𝑥̅ =4.36, S.D.=0.38) ด้านเทคนิค (𝑥̅ =4.31, S.D.=0.38) ด้านการนา (𝑥̅ =4.30, S.D.=0.17) ด้านความคิด (𝑥̅ =4.29,
S.D.=0.34) ด้านการวางแผน (𝑥̅ =4.29, S.D.=0.21) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (𝑥̅ =4.27, S.D.=0.39) และด้านการจัดองค์การ
(𝑥̅ =4.22, S.D. =0.23)
3. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรอิสระ POLC และตัวแปรตามCon, Rel,
Tec ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรอิสระ POLC และตัวแปรตาม Con, Rel และ Tec
Controlling Technical Relation
Conceptual
Planning
Organizing Leading
r
Planning
1.000
Organizing -0.026
1.000
**
**
Leading
1.000
0.316
0.155
-0.085
-0.041
0.020

0.057
0.078
-0.026

0.026
0.093
0.045

Conceptual 0.069

0.027

0.116

Controlling
Technical
Relation
**

*

1.000
0.056
**
0.352
-0.111

1.000
-0.009

1.000

-0.070

-0.082

1.000

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตาม พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันน้อยถึงปานกลางโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ(Organizing) ด้าน
การนา (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) กับตัวแปรตามด้านเทคนิค(Technical) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Relation)
และด้านความคิด (Conceptual) มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.116 ถึง 0.352 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05
จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เส้นตรงเชิง
บวกซึ่งไม่เกิน 0.81 ที่จะทาให้เกิดปัญหาภาวะร่วมกันของเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) (คลิน (2005)
4. การวิเคราะห์หาค่าอานาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ POLC ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับ
ต้นโดยภาพรวมด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าอานาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ POLC ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น
โดยภาพรวมด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิด
ตัวแปร
พยากรณ์

*

b

S.E.b



t

Sig

P
0.072
0.104
0.039 0.688*
0.492
O
-0.086
0.093
-0.050 -0.923* 0.357
L
0.070
0.129
0.031 0.542*
0.050
C
0.369
0.056
0.358 6.655*
0.000
a = 2.443, S.E.esty = 0.363, R = 0.360a, R2 = 0.118, F = 11.346
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรอิสระ คือ POLC ที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรตาม คือ ทักษะของผู้บริหารระดับต้น แสดงว่า POLC โดยภาพรวมสามารถพยากรณ์ทักษะการบริหาร ด้านเทคนิค
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ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิด ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรอิสระ คือ POLC ทั้ง 4 ตัว
สามารถร่วมกันพยากรณ์ทักษะการบริหารได้ 0.118 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) = 0.363
ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบนัยสาคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) =11.346 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณดังกล่าวในตารางที่3มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการนาและด้านการควบคุมแสดงว่าตัวแปรอิสระพยากรณ์ทั้ง 2ด้าน
สามารถร่วมกันพยากรณ์ตวั แปรตามได้โดยมีอานาจในการพยากรณ์ด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิด ได้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้านและมีน้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนดิบ (b) เรียง
ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ ด้านการควบคุม: C ด้านการวางแผน: P ด้านการนา: L และด้านการจัดองค์การ: O ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมีอานาจในการพยากรณ์ 0.118 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.360 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การพยากรณ์เท่ากับ 0.363 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 2.443
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหาร
ระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
5.1 การบริหารตามกระบวนการบริหารพบว่า
1. ด้านการวางแผน ผู้บริหารส่วนใหญ่มีการวางแผนเชิงระบบในการทางาน ตลอดจนมีกระบวนการทางาน
นับตั้งแต่การนาเข้า (Input) การดาเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ (Product) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารมีกระบวนการจัดองค์การอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมี การ
ทางานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
3. ด้านการนา ผู้บริหารมีศักยภาพในการเป็นผู้นาขององค์การอย่างเด่นชัด สามารถนาพาองค์การไปสู่และ
เป้าหมายขององค์การได้อย่างดียิ่ง
4. ด้านการควบคุม ผู้บริหารมีการกากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
สามารถทาให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
5.2 ทักษะการบริหาร พบว่า
1. ด้านเทคนิค ผู้บริหารมีเทคนิคและศิลปะในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จึงทาให้องค์การสามารถ
ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ด้านความคิดผู้บริหาร มองภาพรวมขององค์การได้อย่างดีและสามารถทาให้กระบวนการทางานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
จากการศึกษาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสาคัญของการพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสรุปได้ว่า
ผู้บริหารระดับต้นจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการบริหารด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้านการควบคุม
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงจะส่งผลต่อระดับทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิด
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้วย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบข้อค้นพบที่ควรจะอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การด้านการนา
และด้านการควบคุม เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการควบคุม ในงานที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการระหว่างดาเนินงานร่วมกับพนักงาน สาหรับด้านการนาในงานจะเกี่ยวกับ
การชักจูงผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดความคล้อยตาม ส่วนด้านการวางแผน จะเป็นงานที่เกี่ยวกับจัดประชุมพนักงาน
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการแล้วนามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และด้านการจัด
องค์การในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและนาผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการตรวจสอบซึ่ง
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบของตัวแปรอิสระ 4 ด้านอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีตามกระบวนการบริหาร
ของเฟโยล์ (Henri Fayol) ที่ได้ศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยตัวแปรในองค์ประกอบ 4
ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้านการควบคุม ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชัย ฉันทลาภ (2546) พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้านการควบคุมต้องมีความชัดเจน มี
การติดตามงานของหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นคงในการทางานให้เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของคอล
เลท (Collette (1995) พบว่า การบริ หารงานด้านการวางแผน การจัดองค์ก าร การนา การควบคุม และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการบริหารความแตกต่างของการพัฒนาบุคลากรจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและประสบการณ์ในการ
ทางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของออเล็นและคณะ (Allen and et. al. (2005) พบว่าการใช้กระบวนการบริหารอย่างมี
คุณภาพ ทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมอย่างเป็นระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานดีขึ้นและผู้บริหารที่มี
หน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานในองค์การจะต้องมีทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดด้วย
เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของตัวแปรตาม 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
ด้านความคิด
2. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของตัวแปรตาม 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และ
ทักษะด้านความคิดเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะด้านเทคนิค ในงานเกี่ยวกับ
ความสามารถประชาสัมพันธ์ขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ ได้ สาหรับทักษะด้านความคิดในงานเกี่ยวกับความสามารถจัดระบบ
โครงสร้างของงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในงานเกี่ยวกับความสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งค่าเฉลี่ยองค์ประกอบของตัวแปรตาม 3 ด้านอยู่ในระดับมากซึ่ง มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทักษะการบริหารของโรเบิร์ต แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz: 1933-2010) ที่ได้ศึกษาถึงทักษะการบริหาร
ประกอบด้ วยตั วแปรในองค์ ประกอบ 3 ด้า น คื อทัก ษะด้ านเทคนิ ค ทั กษะด้านมนุษ ยสัม พันธ์ และทักษะด้า นความคิ ด
ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุลและคณะ (2557) และวิมลศรี ร่มไทร (2555) พบว่า
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิด มีความสาคัญทุกด้าน
ดังนั้น สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้องค์การดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้ คือ ผู้บริหารขององค์การจะต้องมีกระบวนการ
บริหาร คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้านการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุม และ
ด้านการนาที่จะส่งผลต่อทักษะการบริหาร คือ กับทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิด ของ
ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การ
กาหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อค้นพบต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและ
การนาไปปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้บริหารควรจะมีการวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้นาองค์การ ตลอดจนสามารถกากับ ควบคุม ติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
2. การแก้ไขโครงสร้างองค์การควรจะให้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรพัฒนาสนับสนุนงบประมาณดาเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
4. ควรให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกียรติและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นอันจะทาให้
องค์การมีเกียรติภูมิชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้ระบบการประเมินเป็นวิธีการ
ประเมินเชิงระบบมากยิ่งขึ้น
6. ผู้บริหารในหน่วยงานควรให้ความสนใจในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหาร และทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนากระบวนการบริหารอื่นมาประยุกต์ ใช้กับกระบวนการ
บริหาร POLC ของเฟโยล์ (Fayol)
2. การนาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นใน
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามกระบวนการ
บริหาร และทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตภาคกลางและภาคอื่น ๆ
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