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The objectives of this study were to investigate the levels of positive psychological capital and
job performance of operational officers working in companies located in Eastern Seaboard Industrial Estate,
Rayong, and to study the effect of positive psychological capital on job performance of operational officers
working in private companies located in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong. This study was a
quantitative research. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. The sample was
400 operational officers working in private companies located in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong.
The sample was selected by non-probability sampling through convenience sampling. Data were analyzed using
descriptive statistics as well as inferential statistics for testing hypothesis including simple regression analysis
and multiple regression analysis.
The results of this study revealed that overall positive psychological capital of the respondents
was at the highest level. When individual aspects were considered, all four aspects, including Hope, Optimism,
Self-efficacy, Resilience were at the highest level. Overall job performance of the respondents was at the
highest level. The results of testing hypothesis showed that Hope, Optimism, Self-efficacy, Resilience had a
positive effect on job performance with a statistical significance level of 0.05. Moreover, positive psychological
capital had a positive effect on job performance with a statistical significance level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กลไกในการทางานขององค์การนอกจากเครื่ องจักรกลหรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยแล้วนั้น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ระบบการบริ หารงานขององค์การ และบุคลากร คือ ทรัพยากรที่เป็ นประเด็น
สาคัญที่ทาให้องค์การมีความเข็มแข็งและเจริ ญก้าวหน้า ไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ ในแต่ละองค์การ
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยสาคัญในการควบคุมกลไกที่จะทาให้การทางานลุล่วงไปได้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการทางานเพียงใด ก็ตอ้ งอาศัยบุคลากร
เป็ นผูค้ วบคุมระบบการทางานถ้าบุคลากรผูม้ ีหน้าที่ควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ด้อยคุณภาพก็ยากที่องค์การ
จะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพของบุคคล นั้นถือเป็ นหัวใจขององค์การที่สาคัญ องค์การต้องการประสิ ทธิ
ผล และประสิ ทธิ ภาพของงานในระดับสู ง ดังนั้น องค์การจึงลงทุนดาเนิ นงานเพื่อหวังให้การทางาน
สาเร็ จลุล่วงและได้ผลดีมีปริ มาณงานสู ง อันจะนาผลกาไรมาสู่ องค์การมากยิง่ ขึ้น ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกเป็ นปัจจัยหลักในการปฏิบตั ิงานเพื่อบุคลากรนั้นจะสามารถดึงความรู ้ความสามารถและ
ทักษะของตนเองออกมาเพื่อพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกจะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ทาให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทใน
การทางาน มีความพยายามในการแก้ไขปั ญหาในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการจึง
ส่ งผลให้มี ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งและมีนยั สาคัญต่อองค์การอย่างมาก
คือเป็ นการจัดการต้นทุนขององค์การที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลผลต่อองค์การ ซึ่ งจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนและได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน
ในธุ รกิจ (สัญชาติ พรมดง, 2561) เนื่ องจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นคุณลักษณะเชิงบวกที่มีอยู่
ในแต่ละบุคคล โดยใช้ความรู ้ดา้ นจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นฐานซึ่ งจะทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวก แบ่งออกเป็ น 4 คุณลักษณะ 1. การมีความหวังในการทางาน
(Hope) 2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 3. การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Efficiency/
confidence) และ 4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
องค์การสามารถช่วยเพิ่มระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้กบั พนักงานได้โดยการ
ฝึ กอบรมทักษะในการทางาน เพื่อเพิ่มความรู ้ความสามารถในการทางานและเสริ มองค์ความรู ้ใหม่
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ให้กบั พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู ้สึกมัน่ ใจในการทางานและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับ
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทางาน เมื่อพนักงานมีความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองแล้ว ก็จะ
มุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ประสบความสาเร็ จ ตลอดจนคิดหาแนวทางในการทางานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของผลงาน โดยมีความคาดหวังว่าตนเองจะสามารถทางานได้ประสบ
ความสาเร็ จและมีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน ซึ่ งในการทางานนั้น พนักงานจะต้องพบเจอ
อุปสรรคและปั ญหาที่เกิดขึ้นในงาน พนักงานจะมองว่าอุปสรรคและปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นบท
ทดสอบความสามารถในการทางาน ที่จะต้องพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสในท้ายที่สุด และเมื่อ
พนักงานมีระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่สูงแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน ทางานได้อย่างมี
ความสุ ข เมื่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกส่ งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบตั ิงานในองค์การ
แล้ว ถ้าพนักงานมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่เข้มแข็งมากเท่าไรก็จะทาให้พนักงานมีพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ดี และเป็ นพลังสาคัญในการผลักดันองค์การให้
เจริ ญก้าวหน้าและประสบความสาเร็ จต่อไป (Luthans, 2007)
บุคลากรนั้นถือเป็ นหัวใจสาคัญขององค์การ องค์การจึงต้องการบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานเพื่อให้องค์การนั้นได้รับประสิ ทธิ ผลของงานในระดับสู ง แต่ในบางองค์การพบปั ญหา
จากการดาเนินงานซึ่งทาให้องค์การไม่ได้รับประสิ ทธิ ผลจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างเต็มที่
เช่นฝ่ ายขายได้รับการร้องเรี ยนจากลูกค้า ฝ่ ายบัญชีได้รับการร้องเรี ยนจากแผนกอื่น ฝ่ ายจัดซื้ อได้รับ
การร้องเรี ยนจากผูข้ าย เป็ นต้น ซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าวทาให้ผศู ้ ึกษาต้องการทราบถึงปั จจัยที่ทาให้
เกิดปั ญหาดังกล่าว เพื่อหวังให้การทางานสาเร็ จลุล่วงและได้ผลดีมีปริ มาณงานสู ง อันจะนาผลกาไร
มาสู่ องค์การมากยิง่ ขึ้น
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษากับบุคลากรระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานในส่ วน
ของฝ่ ายสนับสนุน อาทิ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย ชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และนาเข้าและส่ งออก ขององค์การเอกชน ที่อยูใ่ นเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง ซึ่ งบุคคลข้างต้นนี้มีหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับทั้งบุคคลภายนอก
และภายในองค์การจึงเป็ นสาเหตุทาให้เกิดปั ญหาภายในองค์การ เช่น บุคลากรไม่มีความคาดหวังใน
การทางาน จึงทาให้บุคลากรไม่มีเป้ าหมายในการทางานทาให้เกิดผลเสี ยของงาน บุคลากรมีทศั นคติ
ด้านลบต่อองค์การ ต่อเพื่อนร่ วมงาน หรื อต่องานที่ทา อาจจะทาให้เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่
ทา หากเกิดความรู ้สึกเช่นนี้ทาให้บุคลากรขาดความรับผิดชอบ หรื อไม่ต้ งั ใจทางาน หรื ออาจทาแค่
เพียงให้ผา่ นไปวัน ๆ หนึ่งเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจที่จะทาให้งานนั้นสัมฤทธิ์ ผล
ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นการศึกษาระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด ระยอง
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และศึกษาอิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เพื่อนาผลที่
ได้มาเป็ นเครื่ องมือช่วยในการพัฒนาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
องค์การเอกชน และเป็ นแนวทางประยุกต์กบั องค์การอื่น ๆได้ และนามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
เครื่ องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่ งการคัดเลือกบุคลากรที่มีจิตวิทยาเชิงบวกจะมีผลต่อ
องค์การเป็ นอย่างมาก เพราะมีอิทธิ พลต่อการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ ถ้าพนักงานใน
องค์การนั้นมีจิตวิทยาเชิงบวกในการทางานนั้น พนักงานจะเกิดความพอใจในการทางาน เกิดความ
กระตือรื อร้นในการทางาน ซึ่ งพนักงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กบั องค์การ และจะพยายามที่จะ
แสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา และฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ให้กบั บุคลากร เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากร และเพิ่มประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายใน
องค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2. เพื่อศึกษาระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด ระยอง
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological capital)
1. การมีความหวังในการทางาน
(Hope)
2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
3. การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของ
ตนเอง (Self-efficacy)
4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน
(Resilience)

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
(Job performance)
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริ มาณของงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐำนของกำรวิจัย
สมมติฐาน 1 การมีความหวังในการทางานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 2 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิ พลเชิงบวกประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 3 การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซี บอร์ ด ระยอง มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีความหวังในการทางาน (Hope)
2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
3. การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)
4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
ตัวแปรตาม ได้แก่
ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน แบ่งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริ มาณของงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
องค์การเอกชน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายสนับสนุนของ
องค์การเอกชน อาทิ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย อาชี วอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และ นาเข้าและส่ งออก
ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ดาเนินการทาวิจยั ได้แก่ องค์การเอกชนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ระยอง
ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาการดาเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564
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ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากกำรวิจัย
1. เพื่อทราบถึงระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน
2. เพื่อทราบถึงอิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน
3. เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
การนามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่ งการคัดเลือกบุคลากร
ที่มีจิตวิทยาเชิงบวกเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ และฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาระดับทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกให้กบั บุคลากร เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากร และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การรับรู ้ผลลัพธ์การปฏิบตั ิงานของบุคคล
เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ ด้วยความรวดเร็ ว มีคุณภาพ และ
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. ประสิ ทธิภาพในด้านคุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ ว ได้มาตรฐาน และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
2. ประสิ ทธิ ภาพในด้านปริ มาณงาน หมายถึง งานที่เกิดขึ้นตามความคาดหวัง หรื อ ตาม
แผนงาน และเป้ าหมาย ที่องค์การกาหนดไว้
3. ประสิ ทธิ ภาพในด้านเวลา หมายถึง การกาหนดเวลาแล้วเสร็ จของแต่ละงานอย่าง
เหมาะสมกับงาน และสามารถทาตามกาหนดนั้นได้
4. ประสิ ทธิ ภาพในด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงาน มีการใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ย
ทรัพยากรน้อยที่สุด หรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์ น้อยที่สุด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง คือ ความรู ้สึกเชิงบวกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่
สามารถพัฒนาได้ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีความหวังในการทางาน (Hope) หมายถึง ความตั้งใจเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ทางานให้สาเร็ จ หรื อเป็ นแรงจูงใจให้บรรลุเป้ าหมายทั้งเป้ าหมายในชีวติ และการทางาตามที่ต้ งั ใจไว้
เช่น การคาดหวังในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การคาดหวังว่างานที่ทาอยูจ่ ะ
สาเร็ จลุล่วง เป็ นต้น เมื่อเรามีความหวังที่ตอ้ งการจะไปให้ถึง เราก็จะต้องพยายามหรื อสร้าง
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แรงบันดาลใจในการมุ่งไปสู่ ความหวังที่ต้ งั ไว้
2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง มุมมองที่เสนอต่อสิ่ งต่าง ๆ เป็ นไปในทางที่
ดี เป็ นมุมมองเชิงบวก เช่น มองโลกในแง่ดี การเชื่ อว่าทุกปั ญหามีทางออกเพื่อผ่านสถานการณ์ที่
เลวร้ายได้ ความสาเร็ จในงานที่จะมาถึในไม่ชา้ เป็ นต้น แม้วา่ กาลังประสบปั ญหาในการทางานก็ยงั
สามารถที่จะมองเป็ นโอกาสในการทางานได้ และเมื่อเรามีการมองโลกในแง่ดี เราก็จะมีความสุ ขใน
การทาสิ่ งนั้น ๆ ต่อไป
3. การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การรับรู ้และ
ประเมินความสามารถของตนเองว่าจะทางานให้สาเร็ จได้หรื อไม่ ความสามารถในการจัดการปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทางาน และการรับรู ้ความสาเร็ จที่ตอ้ งการจะไปให้ถึง เป็ นความรู ้สึกเชื่อมัน่ ใน
ตนเองเกี่ยวกับการทางาน
4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการปรับ
สภาพอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆได้ดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาในการ
ทางาน รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะกดดันในการทางาน
บุคลากรระดับปฏิบตั ิการในฝ่ ายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในกล่มงาน
บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ ม
การลงทุน และนาเข้าและส่ งออก
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกค้นคว้าข้อมูล จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.1 ความหมายของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.1 ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.2 ความสาคัญของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2.4 อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมีการค้นคว้าและศึกษาเรื่ องกันอย่างกว้างขวาง เพื่อนา
ความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงาน และเพื่อนาไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์การเพื่อให้การทางานในองค์การสาเร็ จลุล่วงและได้ประสิ ทธิ ผลจากงานที่สูงขึ้น อันจะนาผล
กาไรมาสู่ องค์การมากยิง่ ขึ้น
ความหมายของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ได้ให้
ความหมายของคาว่า ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการงาน
และประสิ ทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสาเร็ จ ผลที่เกิดขึ้น
อทิตยา ดาบลาอา (2560) ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (Efficiency) หมายถึง การรับรู ้
ผลลัพธ์การปฏิบตั ิงาน (Performance) ของบุคคล หรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ให้บรรลุ
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ ด้วยความรวดเร็ ว มีคุณภาพและสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายให้นอ้ ย
ที่สุด แต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสู งสุ ด มีคุณภาพ คุม้ ค่า ทันเวลามากที่สุด
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ณัฐนรี กาญจนพิบูลย์ (2559) ประสิ ทธิภาพในการทางาน หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ด้วยความรู ้ความสามารถในงาน มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การ
อาทิตย์ เอี่ยมขจร (2559) ประสิ ทธิภาพในการทางาน หมายถึง การมีความสามารถในการ
ทางานสู ง ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพงานได้ปริ มาณงานมากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป และใช้เวลาน้อย
เพื่อให้งานสาเร็ จตามที่ ต้องการ หรื อทางานโดยได้รับผลผลผลิตของงานมากกว่ามูลค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไป
พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ประสบผลสาเร็ จโดยการใช้ทรัพยากรให้นอ้ ยที่สุด ไม่วา่ จะเป็ น
ระยะเวลา ทรัพยากร แรงงานรวมทั้งสิ่ งต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ความเพียร พยายาม
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จ การเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงาน การพิจารณาหาเหตุผลและ วางแผนใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นผลสาเร็ จ
ฉัตรอมร แย้มเจริ ญ (2558) ประสิ ทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถ ที่ทาให้
เกิดผลในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ปัจจัยหรื อทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่าหรื อ น้อยที่สุด รวมถึงการใช้
กลยุทธ์หรื อเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อันนาไปสู่ การบังเกิดผลของงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว มีคุณภาพ และมีความผิดพลาดหรื อ การสู ญเปล่าน้อยที่สุด
ธนพล แสงจันทร และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ (2556) ประสิ ทธิภาพในการทางาน คือ
องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ โดยการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ เสร็ จทัน
กาหนดเวลา และนามาซึ่ งผลกาไรให้กบั องค์การ
รจนพรรณ อมรรุ จิโรจน์ (2551) ประสิ ทธิภาพการทางาน หมายถึง ประสิ ทธิภาพเป็ นการ
เปรี ยบเทียบต้นทุน (Input) กับผลงานหรื อผลผลิต (Output) ดังนั้น ถ้าต้องการจะทางานได้มี
ประสิ ทธิภาพจะต้องใช้ตน้ ทุนสร้างผลงานหรื อ ผลผลิตให้ได้มากที่สุด
สมยศ แย้มเผือ่ น (2551) ประสิ ทธิภาพการทางาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานให้ได้ปริ มาณ
งาน คุณภาพงาน และอัตราผลผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ โดยที่ประสิ ทธิภาพของพนักงานทุกระดับ
ภายในองค์การภายใต้ ขอบเขตวิธีการซึ่งองค์การระบุไว้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหรื อ
การประสบผลสาเร็ จเพื่อ ความอยูร่ อดขององค์การ
กล่าวโดยสรุ ป ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การรับรู ้ผลลัพธ์การปฏิบตั ิงาน
ของบุคคล เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ ด้วยความรวดเร็ ว มี
คุณภาพ และสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
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1. ประสิ ทธิภาพในด้านคุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ ว ได้มาตรฐาน และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
2. ประสิ ทธิ ภาพในด้านปริ มาณงาน หมายถึง งานที่เกิดขึ้นตามความคาดหวัง หรื อ ตาม
แผนงาน และเป้ าหมาย ที่องค์การกาหนดไว้
3. ประสิ ทธิภาพในด้านเวลา หมายถึง การกาหนดเวลาแล้วเสร็ จของแต่ละงานอย่าง
เหมาะสมกับงาน และสามารถทาตามกาหนดนั้นได้
4. ประสิ ทธิ ภาพในด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงาน มีการใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ย
ทรัพยากรน้อยที่สุด หรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์ น้อยที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
Peterson and Plowman (1953 อ้างถึงใน อาทิตย์ เอี่ยมขจร, 2559) ประสิ ทธิภาพคือ
คุณภาพและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน หมายถึงการดาเนินงานที่ดี มีคุณภาพ เกิดการสู ญเสี ย
น้อยที่สุด ประสิ ทธิ ภาพคือแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการจัดการทั้งหมด การดาเนินธุ รกิจให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ประกอบไปด้วยคุณภาพและปริ มาณของงานตามต้องการ ภายใต้เวลาที่กาหนด
และใช้ตน้ ทุนต่าที่สุด มีการจัดการที่ดี ซึ่ งแบ่งได้เป็ น องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ
1. คุณภาพ (Quality) ได้แก่ การได้ผลผลิตออกมาเป็ นสิ นค้า หรื อบริ การตามที่ตอ้ งการ
เป็ นที่พึงพอใจแก่ผใู ้ ช้ผลผลิตหรื อผูใ้ ช้บริ การ
2. ปริ มาณ (Quantity) ได้แก่ การได้ผลผลิตออกมาในปริ มาณที่ตอ้ งการหรื อตามที่ได้
มีการกาหนดไว้
3. เวลา (Time) ได้แก่ การผลิตได้ภายในเวลาที่ตอ้ งการ หรื อการผลิตได้ภายในเวลาที่ได้
กาหนดหรื อจากัดเอาไว้หรื อภายในเวลาที่ยอมรับได้
4. ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุน (Cost) ได้แก่ การดาเนิ นงานโดยใช้ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรหรื อ
ต้นทุนให้นอ้ ยที่สุด และการเกิดการสู ญเสี ยน้อยที่สุด
5. วิธีการ (Method) ได้แก่ รู ปแบบการดาเนินการที่มีความสมดุล และเหมาะสม ไม่มี
การกระทาที่มากเกินไป หรื อน้อยเกินไป
อทิตยา ดาบลาอา (2560) การปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้อง
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้เทคนิค กลวิธีในการปฏิบตั ิงานที่จะ สร้างผลงานได้มากและมี
คุณภาพตามเป้ าหมาย โดยสู ญเสี ยพลังงาน สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย และเวลา น้อยกว่า ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้
ศึกษาองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
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1. ความรวดเร็ ว หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่สามารถดาเนินงานได้สาเร็ จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการปรับปรุ งพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งมี ระบบสื่ อสารภายในที่
ชัดเจน เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทางานให้นอ้ ยลง
2. ความคุม้ ค่า หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่สามารถใช้ทรัพยากรในหน่วยงานได้อย่าง
สมดุลกับปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิ
3. ความมีคุณภาพ หมายถึง ความสามารถปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนกระบวนการอย่าง
ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ช้ ีวดั คุณภาพของหน่วยงานกาาหนดไว้
4. การบรรลุเป้ าหมาย หมายถึง สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้
ฉัตรอมร แย้มเจริ ญ (2558) การวัดประสิ ทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย 3 ประเภท
ได้แก่
1. ต้นทุนในการดาเนินงาน (Implementation cost) การทางานมีประสิ ทธิภาพต้นทุนใน
การดาเนิ นงานต้องต่าและผลกาไรก็ตามมา ซึ่ งธุ รกิจจาเป็ นต้องพยายามลด ต้นทุนให้เหมาะสม แต่
คุณภาพงานยังคงดีเยีย่ มเหมือนเดิม
2. ระยะเวลาที่ให้บริ การ (Service timing) ผูบ้ ริ หารของธุ รกิจจะต้องมีการวางแผนให้
เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอกับการตัดสิ นใจเรื่ องราวต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ โดยต้อง
สามารถพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม
3. คุณภาพของการให้บริ การ (Service quality) เป็ นแนวคิดที่มุ่งให้พนักงานทุกคนทุก
แผนก ทางานของตนอย่างมีคุณภาพ รับผิดชอบคุณภาพของตนเองโดยไม่ตอ้ งรอ การตรวจสอบ
คุณภาพจากคนอื่น แล้วจึงส่ งงานที่มีคุณภาพนั้นให้กบั ฝ่ ายที่ตอ้ งทาต่อเนื่องจากตน
สมยศ แย้มเผือ่ น (2551) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนักงานปฏิบตั ิการ มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. ปริ มาณงาน หมายถึง จานวนงานที่ได้กระทาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามมาตรฐานของหน่วยงานนั้น ๆ
2. คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการผิดพลาดหรื อมีการ
ผิดพลาดน้อยที่สุด และไม่ถูกตาหนิเรื่ องการทางานจากหัวหน้า
3. ผลผลิต หมายถึง ผลงานที่พนักงานแสดงออกมาภายใต้นโยบายการทางานของ
องค์การโดยศึกษาจากอัตราผลผลิต
อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยมีตวั ชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ดังนี้
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1. ปริ มาณการผลิต หมายถึง จานวนงานที่ได้กระทาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามมาตรฐานของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ปริ มาณ
ที่สามารถ ปฏิบตั ิได้สาเร็ จเมื่อเทียบกับมาตรฐานผลงานที่ปฏิบตั ิ ได้ครบจานวนตามที่ลูกค้าต้องการ
และจานวน ของเสี ยอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. คุณภาพงาน หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการผิดพลาด หรื อมี
การผิดพลาดน้อยที่สุด และไม่ถูกตาหนิเรื่ องการทางานจากหัวหน้า ทางานได้ตรงตามเป้ าหมาย
และงานออกมามีคุณภาพดี
3. ความรวดเร็ วในการทางาน หมายถึง พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย การทางานมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว และความ
เรี ยบร้อยของผลงานที่สาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และทางานได้เสร็ จ
ทันตามเวลาที่ กาหนด องค์การมีนโยบายการทางานที่ตรงต่อเวลา
ตารางที่ 1 สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพในการทางานที่เลือกศึกษา
ผูว้ จิ ยั
1.
2.
3.
4.
5.

อาทิตย์ เอี่ยมขจร (2016)
อทิตยา ดาบลาอา (2017)
ฉัตรอมร แย้มเจริ ญ (2015)
สมยศ แย้มเผือ่ น (2008)
อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2017)

ด้านคุณภาพ
ของงาน

ด้านปริ มาณ
งาน

ด้าน
เวลา

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้าน
วิธีการ

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย

⁄
⁄

⁄

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่กล่าวข้างต้นสามารถ
สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่มีการศึกษากันมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ประสิ ทธิภาพในด้านคุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ ว ได้มาตรฐาน และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
2. ประสิ ทธิ ภาพในด้านปริ มาณงาน หมายถึง งานที่เกิดขึ้นตามความคาดหวัง หรื อ ตาม
แผนงาน และเป้ าหมาย ที่องค์การกาหนดไว้
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3. ประสิ ทธิ ภาพในด้านเวลา หมายถึง การกาหนดเวลาแล้วเสร็ จของแต่ละงานอย่าง
เหมาะสมกับงาน และสามารถทาตามกาหนดนั้นได้
4. ประสิ ทธิ ภาพในด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงาน มีการใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ย
ทรัพยากรน้อยที่สุด หรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์ น้อยที่สุด
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
อทิตยา ดาบลาอา (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็ นทีมกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า หากพนักงานมีความตั้งใจปฏิบตั ิงาน
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เสร็ จอย่างรวดเร็ วตามมาตรฐาน สามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ ว และเหมาะสม มีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรให้
มีความเหมาะสม คุม้ ค่า โดยคานึงถึงคุณภาพของงาน แล้วนั้นจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี และบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ดลปภัฎ ทรงเลิศ, เรณุการ์ ทองคารอด และกุญชร เจือตี๋ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและความผูกพันต่อองค์การ ต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้ ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า การทาให้เกิด
แรงจูงใจที่จะทาพฤติกรรมต่าง ๆ และยอมรับ ความผิดพลาดว่าเป็ นผลที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ และ
มองสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามาในทางที่ดี และปรับตัว เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่
การแสดงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ พัฒนาได้ และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้
เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพด้วย หากองค์การมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบุคลากร
เช่น การเปิ ดโอกาสให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการมีการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
ระหว่างหน่ายงานทาให้มีบรรยากาศในการทางานที่สนับสนุนซึ่ งกันและกัน มีการส่ งเสริ มการยก
ย่อง ชมเชย และให้รางวัลกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่นในแต่ละด้าน มีการจัดให้มีการ
มอบรางวัลอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้จะช่วยส่ งเสริ มระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ซึ่ งจากการวิจยั สรุ ป
ได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานคือ ความมัน่ คงก้าวหน้าในงาน ในการทางาน
ของพนักงานทุกคนนั้น พนักงานมิได้มุ่งแต่ความพึงพอใจใน เรื่ อง ส่ วนตัวและการได้ผลตอบแทน
ทางการเงินเท่านั้น แต่ยงั คงมุ่งหวังและประสงค์จะได้รับความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมัน่ คง
ที่จะได้รับในยามที่สูงอายุ หรื อยังคงมีความมัน่ คงในยามที่ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลงจากเดิม
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เมื่อเกิดกรณี ทุพพลภาพจนไม่สามารถทางานได้ ความมัน่ คงทางการเงิน จะมีความสาคัญอย่างยิง่
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนยังมีความมุ่งหวังที่จะได้รับความมัน่ คงทาง จิตใจด้วย กล่าวคือ
การมีโอกาสได้รู้ถึงขอบเขตความสามารถที่จะอยูร่ อด และมีความสามารถในทางการเงิน ที่มีความ
แน่ใจว่าจะได้รับต่อเนื่องกันไป ตลอดจนการสามารถปรับตัวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในขณะทางานอยูห่ รื อหลังจากที่ได้ปลดเกษียณอายุแล้ว

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
Luthans and others (2007 อ้างถึงใน สัญชาติ พรมดง, 2561) ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก
หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาด้านบวกที่มีอยูใ่ นแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ ซึ่ งพัฒนามา
จากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological) ของ Seligman (2004) แบ่งออกเป็ น 4
คุณลักษณะ คือ ความหวัง (Hope) มุ่งหวังที่จะไปให้ถึงเป้ าหมาย การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
เป็ นการคิดถึงความสาเร็ จที่จะเกิดขึ้นทั้งปั จจุบนั และในอนาคต และสามารถหาแนวทางไปสู่
เป้ าหมายแห่งความสาเร็ จได้ การรับรู ้ศกั ยภาพของตนเอง (Self-efficacy) การเพิ่มความพยายามใน
การทางานที่ทา้ ทายความสามารถของตนเองให้ประสบความสาเร็ จ และความยืดหยุน่ ทางอารมณ์
(Resilience) เมื่อพบเจอปั ญหาหรื ออุปสรรคในการทางาน สามารถที่จะควบคุมและปรับอารมณ์ให้
คืนสู่ สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น ทุนทางจิตวิทยา ด้านบวกจึง
เป็ นการจัดการต้นทุนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล
ผลต่อองค์การ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนและได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน
ธัญญามาศ ปั ญญายิง่ (2559) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง แนวคิดของบุคคลในเชิง
บวกซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการ พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ประสบความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการมีพฤติกรรมเชิงบวก ในการดาเนิ นชีวติ ทั้งในการปฏิบตั ิงานในองค์การและ
การดาเนินชีวติ ในประจาวัน
สิ ริพร วงษ์โทน (2554) ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก หมายถึง แนวคิดของบุคคลซึ่งเป็ น
แนวคิดที่พฒั นามาจากการศึกษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิดของ จิตวิทยา
เชิงบวก โดยเป็ นการศึกษาที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติหรื อ คุณลักษณะที่ดีและเป็ นด้านบวกของมนุษย์
ได้แก่ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง และความยืดหยุน่
ทางอารมณ์
สายสมร เฉลยกิตติ (2554) การรับรู ้ถึงความเชื่ อมัน่ ในการพัฒนาของสภาวะจิตใจเชิง
บวกในทางานของพยาบาลวิชาชีพที่มีความตั้งใจ มีแนวทาง ชัดเจนเพื่อไปสู่ เป้ าหมายในการทางาน
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มีการมองสถานการณ์ต่าง ๆในด้านดี มีความมัน่ ใจว่าตนเองสามารถทางานต่าง ๆให้สาเร็ จได้แม้วา่
การปฏิบตั ิงานต้องเผชิ ญกับปั ญหาอุปสรรคหรื อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็มีความสามารถฟื้ นฟู
สภาพตนเองให้กลับมาปฏิบตั ิงานได้ในระดับเดิมหรื อดีข้ ึน
สรุ ปคือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง ความรู ้สึกเชิงบวกของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการที่สามารถพัฒนาได้ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีความหวังในการทางาน (Hope) หมายถึง ความตั้งใจเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ทางานให้สาเร็ จ หรื อเป็ นแรงจูงใจให้บรรลุเป้ าหมายทั้งเป้ าหมายในชีวติ และการทางาตามที่ต้ งั ใจไว้
เช่น การคาดหวังในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การคาดหวังว่างานที่ทาอยูจ่ ะ
สาเร็ จลุล่วง เป็ นต้น เมื่อเรามีความหวังที่ตอ้ งการจะไปให้ถึง เราก็จะต้องพยายามหรื อสร้างแรง
บันดาลใจในการมุ่งไปสู่ ความหวังที่ต้ งั ไว้
2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง มุมมองที่เสนอต่อสิ่ งต่าง ๆ เป็ นไปในทางที่
ดี เป็ นมุมมองเชิงบวก เช่น มองโลกในแง่ดี การเชื่ อว่าทุกปั ญหามีทางออกเพื่อผ่านสถานการณ์ที่
เลวร้ายได้ ความสาเร็ จในงานที่จะมาถึงในไม่ชา้ เป็ นต้น แม้วา่ กาลังประสบปั ญหาในการทางานก็ยงั
สามารถที่จะมองเป็ นโอกาสในการทางานได้ และเมื่อเรามีการมองโลกในแง่ดี เราก็จะมีความสุ ขใน
การทาสิ่ งนั้น ๆ ต่อไป
3. การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การรับรู ้และ
ประเมินความสามารถของตนเองว่าจะทางานให้สาเร็ จได้หรื อไม่ ความสามารถในการจัดการปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทางาน และการรับรู ้ความสาเร็ จที่ตอ้ งการจะไปให้ถึง เป็ นความรู ้สึกเชื่อมัน่ ใน
ตนเองเกี่ยวกับการทางาน
4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการปรับ
สภาพอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆได้ดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาในการ
ทางาน รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะกดดันในการทางาน (ธัญญามาศ ปั ญญายิง่ , 2559)
ความสาคัญของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่น่าสนใจในการนามาใช้ศึกษาเพื่อให้ได้มุมมองเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานที่สามารถนามาใช้ได้กบั กิจการทุกประเภท เพราะเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญ ในการแข่งขัน
แบบเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป็ นกรอบสาหรับผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานเพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายของการ
บริ หารจัดการภายในส่ วนงาน การบริ หารจัดการในองค์การ ให้ประสบความสาเร็ จได้ในอนาคต ซึ่ง
นั้นก็คือ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ได้จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological
capital) ซึ่งความสาเร็ จขององค์การประการหนึ่งจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณลักษณะในเชิง
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บวก อันได้แก่ การมีความหวังในการทางาน (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การมีความ
เชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) และ การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
ซึ่ งจะทาให้งานให้ออกมาได้ดีที่สุด การสนับสนุนด้านการฝึ กอบรม และการศึกษาต่อเนื่องให้
รางวัลหรื อผลตอบแทนที่จูงใจ และมอบหมายให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น (Empowerment) เป็ น
การให้โอกาสบุคลากรได้เติบโต ซึ่ งการวัดผลสาเร็ จในด้านนี้อาจจะทาได้โดยการประเมินในผล
การปฏิบตั ิงาน (Performance appraisal) เพื่อดูวา่ บุคลากรทางานได้ตามที่คาดหวังได้ดีเพียงใด ซึ่ ง
สามารถวัดได้จากการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน และวัดจานวนผลผลิตต่อหัว (Productivity)
เทียบกับปริ มาณงาน (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเป็ นทุนมนุษย์ที่องค์การธุ รกิจ เริ่ มให้ความสนใจ ซึ่ งเป็ นการ
สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กบั บุคลากรด้วยในการพัฒนาตัวเองของแต่ละบุคคล โดยอิงพื้นฐาน
ความคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ที่แบ่งแนวคิดออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
ต้นทุนที่มีต่อองค์การเชิงบวก (Positive organization scholarship) และพฤติกรรมต่อองค์การเชิง
บวก (Positive organization behavior) ผูท้ ี่มีจิตวิทยาเชิงบวกสู ง จะมีการปฏิบตั ิตามกฎกติกาของ
องค์การ มีมุมมองที่ดีต่อองค์การ และมีพฤติกรรมการเป็ นบุคลากรที่ดีขององค์การ ซึ่ งการมี
พฤติกรรมการ เป็ นบุคลากรที่ดีต่อองค์การนั้นจะมีความสัมพันธ์กบั ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(ธัญญามาศ ปั ญญายิง่ , 2559) ทาให้บุคลากรมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน มีเป้ าหมายและพยายาม
คิดหาวิธีการ และมีแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิตามแนวทางนั้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย มีทศั นะการมองโลก
ในแง่ดีต่อการปฏิบตั ิงานและสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน และมีความสามารถในการ
ปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ วเมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อกลับมาปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ าหมายได้ ดังนั้นคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วย ส่ งเสริ มให้พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีและ
สามารถปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการได้ (สิ ริพร วงษ์โทน, 2554)
จึงได้มีการศึกษาความสัมพันธ์กบั ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่ งประกอบด้วย 4
คุณลักษณะ ได้แก่
1. ความหวังในการทางาน การมีความหวังในการทางานจะทาให้พนักงานมีแรงจูงใจที่
จะปฏิบตั ิงาน มีเป้ าหมายในการทางานและเมื่อเผชิ ญกับอุปสรรคจะพยายามคิดหาแนวทางและ
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้
2. การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ดีจะทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เพราะไม่วา่ จะเผชิ ญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทางานทั้งในทางที่ดี หรื อไม่ดี
ก็จะมีวธิ ี การให้เหตุผลหรื อมีรูปแบบในการอธิ บายในทางที่บวก ทาให้มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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ต่อไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต่อองค์การได้
3. ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง การที่พนักงานมีความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนเองสู ง จะทาให้มีความมัน่ ใจ และมีความเชื่อมัน่ ว่าตนเอง มีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั ิงานได้ ทาให้มีความทุ่มเท ความพยายามในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และสามารถเผชิญกับ
ปั ญหาในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
4. ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ พนักงานที่มีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์สูงเมื่อต้องพบกับ
อุปสรรค ความล้มเหลวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน จะสามารถปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ ว
เพือ่ ปฏิบตั ิงานต่อไปให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ (สิ ริพร วงษ์โทน, 2554; ธัญญามาศ ปั ญญายิง่ ,
2559)
อิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
Aaron and others (2018) ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการระดมทุนจากกลุ่มคน จากการศึกษาพบว่าธุ รกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารมี
ผลกระทบอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานและความพึงพอใจในงาน และยังมีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ การศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการจะ
ได้รับประโยชน์จากสัญญาณเชิงรุ กของทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวก ผ่านการระดมทุนจากกลุ่มคน
Hodges (2010) ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน การมีส่วนร่ วมและผลต่อเนื่ องของการทางาน จากการวิจยั พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกช่วยเสริ มองค์การต่าง ๆ ในหลายรู ปแบบ การศึกษานี้ ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสาหรับความคิด
นี้และมีหลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเป็ นไปได้ในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ไปทัว่ องค์การได้อย่างเรี ยบง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ จากการใช้งานวิจยั ของนักวิชาการองค์การ
ต่าง ๆ มักจะมีความสุ ขกับทั้งสถานที่ทางานที่ดีและเป็ นบวกต่อไปในอนาคต
Othman and others (2014) ศึกษาเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาและผลการปฏิบตั ิงาน: บทบาท
สื่ อกลางของทัศนคติในการทางานจากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผลกระทบจากการทางานของพนักงาน
บางส่ วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและผลการปฏิบตั ิงาน ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกและทัศนคติในการทางานมีความสาคัญและเป็ นบวก การทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
เหล่านี้จะเป็ นประโยชน์กบั ยุทธศาสตร์ ในภาคธนาคารเมื่อมีการกาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์ของพวกเขา
Durrah and others (2016) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
กับผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจในงาน จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มของอาจารย์ระดับสู งใน
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มหาวิทยาลัยฟิ ลาเดลเฟี ยมีความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับผลการปฏิบตั ิงานและ
ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์และมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานยังเป็ น
ตัวกลางความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานด้วย
Hyeondal and Yoonjung (2017) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่
มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จากการศึกษาพบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีผลกระทบในเชิง
บวกต่อทัศนคติ พฤติกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในองค์การ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
อาจเป็ นผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นควรสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีเพื่อให้ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกสามารถสะสมได้
สายสมร เฉลยกิตติ (2554) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาล
วิชาชีพ โดยการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการ โดยการศึกษานี้ จากการศึกษาพบว่า ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกจะส่ งผลให้บุคลากรมีทศั นคติที่ดี มีความพึงใจในงาน ผลการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความสุ ขในการทางานอีกด้วย ซึ่ งสามารถวัดได้ โดยที่ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของลูธานส์และคณะ (Luthans et al., 2007, pp. 541-572)
สิ ริพร วงษ์โทน (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษาธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง จากการศึกษา
พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเนื่ องจาก
เมื่อพนักงาน มีความมัน่ ใจ มีเป้ าหมายในการทางานแล้วนั้นพนักงานจะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย การมองโลกในแง่ดีและความยืดหยุน่ จะช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับ
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และยังช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวและกลับมาปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่วางไว้ได้
สัญชาติ พรมดง (2561) ศึกษาเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาด้านบวกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) พนักงาน
มีทุนทางจิตวิทยาด้านบวกในด้านความคาดหวังที่ระดับความคิดเห็นสู งสุ ด สะท้อนให้เห็นว่า
บุคลากร มีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน มีความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่า สามารถทางานต่าง ๆ ให้สาเร็ จ
ลุล่วง นาไปสู่ การวางแผนและพยายามมองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) กาหนด
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่ องมือวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นบุคลากรระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของฝ่ าย
สนับสนุน อาทิ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย ชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และนาเข้าและส่ งออก ขององค์การเอกชน ที่อยูใ่ นเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การคานวณขนาดตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran
(1977) เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่ชดั (Infinite
population) ดังนั้นคานวณขนาดตัวอย่างสามารถหาได้ โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สู ตร การคานวณ คือ
n = P(1-P)Z2
E2
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เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับค่าความคลาดเคลื่อน .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ .05
แทนค่า
n = (.50)(1-.50)(1.96)2
(.05)2
= 384.16
จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 384 คน แต่ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด
คือไม่นอ้ ยกว่า 384 คน ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามผ่านบริ ษทั ต่าง ๆ ภายใน
ขอบเขตที่กาหนด
การเลือกตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นบริ ษทั
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง โดยการเลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) โดยอาศัย
ความสะดวกในการติดต่อของแต่ละบริ ษทั เพื่อให้ได้จานวนตามต้องการ กลุ่มตัวอย่างจะที่เป็ น
บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซี บอร์ ด ระยอง และปฏิบตั ิงานในส่ วนของฝ่ ายสนับสนุน อาทิ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป
จัดซื้ อ การตลาดและขาย ชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และนาเข้าและส่ งออก

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งได้มาจากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลกั ษณะคาถามให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้านทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
มีขอ้ คาถามจานวน 22 ข้อ (ธัญญามาศ ปั ญญายิง่ , 2559) ทั้งหมดเป็ นการสอบถามความคิดเห็นโดย
ใช้มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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กาหนดให้ 5 คะแนน เท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด
กาหนดให้ 4 คะแนน เท่ากับ เห็นด้วยมาก
กาหนดให้ 3 คะแนน เท่ากับ เห็นด้วยปานกลาง
กาหนดให้ 2 คะแนน เท่ากับ เห็นด้วยน้อย
กาหนดให้ 1 คะแนน เท่ากับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
การแปรผลความคิดเห็นจะใช้ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยโดยที่กาหนดความสาคัญ
ของคะแนน โดยใช้หลักการแบ่งช่วงการแปรผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ซึ่ง
ใช้สูตรดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=
=

ค่าสู งสุ ด – ค่าต่าสุ ด
จานวนช่วงหรื อระดับที่ตอ้ งการแปรผล
(5 – 1) / 5
0.8

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 : อิทธิพลของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามด้านประสิ ทธิภาพในการทางาน (Work performance) มีจานวนข้อ
คาถาม 12 ข้อ โดยนาข้อคาถามมาจากอาทิตย์ เอี่ยมขจร (2559) เป็ นการสอบถามความคิดเห็นโดย
ใช้มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน และแปรผลเช่นเดียวกับ
ส่ วนที่ 2
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กำรสร้ ำงเครื่ องมือวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามโดยสร้างจากการศึกษา
งานวิจยั หลาย ๆ ท่าน แล้วนามาเขียนให้คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุ ง ผูว้ จิ ยั ได้นา
แบบสอบถามที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรง (Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและครอบคลุมตามกรอบแนวความคิดการ
วิจยั ที่กาหนด และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
ประเมินจากค่าดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่ งค่า IOC ที่ได้ในแต่ละข้อ
จะต้องไม่ต่ากว่า 0.5 (วุฒิชาติ สุ นทรสมัย, 2562) ให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
คานวณค่าตามสู ตร

IOC =

R

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
หลังจากการคานวณค่า IOC แล้วพบว่า ข้อคาถามรายข้อ ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60-1.00
ซึ่ งผ่านเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาจึงนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขครั้งสุ ดท้ายก่อนเก็บข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญระบุเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะนา
แบบสอบถามชุดทดลองมาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability test) โดยแจกแบบสอบถามกับ
พนักงานระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ซึ่ งไม่ใช่ประชากรในการวิจยั จานวน 30 คน
จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบราค (Cronbach, 1970) ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปและหาความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา คือ ควรมีค่ามากกว่า
หรื อเท่ากับ .70 ข้อคาถามจึงจะมีความน่าเชื่ อถือ

23
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่ อถือของตัวแปร โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปร
การมีความหวังในการทางาน (Hope)
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)
การมีความยืด่ หยุน่ ในการทางาน (Resilience)
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

Cronbach’s Alpha
0.852
0.817
0.830
0.802
0.859

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการส่ งแบบเอกสาร จึงมีข้ นั ตอนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. จัดทาหนังสื อขออนุ ญาตทางหน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าไปเก็บข้อมูลโดยทางคณะการ
จัดการและการท่องเที่ยวจะเป็ นผูอ้ อกหนังสื อขออนุญาตให้
2. ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่หน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อให้ผทู ้ ี่ให้ขอ้ มูล
ทราบว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้ น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และระดับ
ของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน และเพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้านทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชนโดยแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แบบสอบถามวัดประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
3. จัดส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยขอความร่ วมมือผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลขององค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง โดยระบุ
ว่าให้แจกแบบสอบถามแก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของฝ่ ายสนับสนุน อาทิ บัญชี ทรัพยากร
มนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย ชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และ
นาเข้าและส่ งออก
4. การเก็บข้อมูลที่ทางผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์มานั้น ท่านสามารถตอบแบบสอบถาม
เวลาใดก็ได้ตามที่ท่าน หรื อองค์การของท่านสะดวกเพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาปฏิบตั ิงานของท่าน
ทั้งนี้จึง ขอความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกข้อ ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากท่านจะมีคุณค่ายิง่ ต่อการวิจยั ใน
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ครั้งนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็ นความลับ และใช้ในการสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าในภาพรวม
เท่านั้น ซึ่ งไม่มีผลกระทบหรื อเกิดความเสี ยหายต่อท่านหรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่
ประการใด เมื่อการศึกษาค้นคว้าสิ้ นสุ ดลง แบบสอบถามจะถูกทาลายทันที
5. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนเพื่อนาแบบสอบถามที่ได้รับ ตรวจหาความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และดาเนินการขั้นต่อไป
6. ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องมาลงรหัส แล้วนาไปประมวลผล
ด้วย โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติต่อไป
7. บันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package for Social Science)

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นการเตรี ยมข้อมูลสาหรับ
การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบาย
ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลส่ วนบุคคล การวัดระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และการวัดระดับ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั นาการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression analysis) 2 ประเภท มาใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression
analysis)
สถิติทดสอบนัยสาคัญของ bi หรื อ βi
t = b
, df = n-k-1
SE(b)
สถิติทดสอบนัยสาคัญของ R2
F =
R2/k
, df = k, n-k-1
(1 - R2) / (n-k- 1)
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การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 1 ตัวแปร กับตัวแปรตาม (Dependent variable) 1 ตัวแปร ซึ่ง
ในการศึกษานี้จะใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 1 การมีความหวังในการทางานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 2 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิ พลเชิงบวกประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 3 การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
สมมติฐาน 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
รู ปแบบของสมการถดถอยอย่างง่ายในการศึกษานี้ แสดงดังนี้
Y = a + bX
โดยที่ Y = ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน
a = ค่าคงที่
b = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละด้าน
X = ตัวแปรอิสระแต่ละด้าน
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่มีมากกว่า 1 ตัวแปร กับตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้มีตวั แปรอิสระ
คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. การมีความหวังในการทางาน
(Hope) 2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 3. การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตน (Self-efficacy)
และ 4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
รู ปแบบของสมการถดถอยพหุ คูณในการศึกษานี้ แสดงดังนี้
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4
โดยที่ Y = ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงาน
A = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของการมีความหวังในการทางาน (Hope)
b2 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของมองโลกในแง่ดี (Optimism)
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b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของการมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง
(Self-efficacy)
b4 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
X1 = การมีความหวังในการทางาน (Hope)
X 2 = การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
X 3 = การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)
X 4 = การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
หลักการแปรผลความสัมพันธ์ของตัวแปร
การแปรผลสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในการบรรยายข้อมูล ให้แปลว่าตัวแปร 2 ตัว
มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน หรื อทิศทางตรงกันข้ามและจะต้องแปลขนาดความสัมพันธ์วา่
มีความสัมพันธ์มากหรื อน้อย โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1
ความหมายของค่า r คือ
ค่า r มีค่าเป็ นลบ หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม
ค่า r มีค่าเป็ นบวก หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั มากใน
ทิศทางเดียวกัน
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั มากใน
ทิศทางตรงกันข้ามกัน
ถ้า r เข้าใกล้ 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั น้อย
ถ้า r = 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความไม่มีความสัมพันธ์กนั
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (บุญศรี พรหมมาพันธุ์,
2561) กาหนดดังนี้
ค่า r มีค่า เท่ากับ 0
แปลว่า ตัวแปรไม่สัมพันธ์กนั
ค่า r มีค่า น้อยกว่า .40
แปลว่า ตัวแปรสัมพันธ์กนั ระดับน้อย
ค่า r มีค่า .40 - .60
แปลว่า ตัวแปรสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง
ค่า r มีค่า มากกว่า .60
แปลว่า ตัวแปรสัมพันธ์กนั ระดับมาก
≤≤
≤≤

บทที่ 4
ผลกำรวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั เรื่ อง ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง โดยวิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ผา่ นการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างแต่
ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ จากนั้นผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรง
แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ ในองค์การเอกชน ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง จานวน 400 คน และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย
รายละเอียดแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
1.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับของทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ระยอง
1.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับของประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
1.4 การวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของกลุ่มตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในกาวิจยั ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
2.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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สั ญลักษณ์ ทำงสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและค่าสถิติงานวิจยั ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
n
Xˉ
SD
f
t
p
b
β
R
R2
ANOVA
Adjusted R2
Std. Error
*
**

ความหมาย
ค่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (f-test)
ค่าทดสอบนัยสาคัญของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test)
ค่าความน่าจะเป็ นในการยอมรับสมมติฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เมื่อปรับแล้ว
ค่าความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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กำรวิเครำะห์ ทำงสถิติเชิงพรรณนำ
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
รวม
อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-4 ปี
4-6 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จานวน (n = 400)

ร้อยละ

200
200
400

50.00
50.00
100.00

198
181
21
400

49.50
45.25
5.25
100.00

11
58
128
134
49
20
400

2.75
14.50
32.00
33.50
12.25
5.00
100.00

197
195
8
400

49.25
48.75
2.00
100.00
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาโท
รวม
รายได้
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
35,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,001 บาท
รวม

จานวน (n = 400)

ร้อยละ

31
353
16
400

7.75
88.25
4.00
100.00

21
170
151
49
9
400

5.25
42.50
37.75
12.25
2.25
100.00

จากตารางที่ 4 ข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามจะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
เพศ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามเพศ เป็ นเพศหญิง
จานวน 200 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 200 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
50.00 ตามลาดับ
อายุ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามอายุ มีอายุ 21-30 ปี
จานวน 198 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.50 อายุ 31-40 ปี จานวน 181 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45.25
และอายุ 41-50 ปี จานวน 21 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.25
อายุงาน
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามอายุงาน มีอายุงาน 4-6
ปี จานวน 134 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.50 มีอายุงาน 2-4 ปี จานวน 128 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.00
มีอายุงาน 1-2 ปี จานวน 58 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.50 มีอายุงาน 6-10 ปี จานวน 49 คน หรื อคิด

31
เป็ นร้อยละ 12.25 มีอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 20 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.00 และมีอายุงานน้อย
กว่า 1 ปี จานวน 11 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
สถานภาพ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามสถานภาพ มี
สถานภาพโสด จานวน 197 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.25 มีสถานภาพสมรส จานวน 195 คน หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 48.75 และมีสถานภาพหย่าร้าง จานวน 8 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 353 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 88.25 มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 31 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.75 และระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 16 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
รายได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เมื่อจาแนกตามรายได้ มีรายได้
ระหว่าง 15,001-25,000 บาท จานวน 170 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.50 มีรายได้ระหว่าง 25,00135,000 บาท จานวน 151 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 37.75 มีรายได้ระหว่าง 35,001-45,000 บาท
จานวน 49 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.25 มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 21 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 5.25 และมีรายได้มากว่า 45,001 บาท จานวน 9 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ของ
บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ได้แก่ การมีความหวังในการทางาน (Hope)
การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) และ
การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) โดยการหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พร้อมทั้งมีเกณฑ์การแปรผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปรผล
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
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1.00 – 1.80

เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายละเอียดดังตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตามคุณลักษณะการมีความหวังในการทางาน (Hope)

การมีความหวังในการทางาน (Hope)
1. ขณะนี้ฉนั มีพลังที่จะพยายามทาเป้ าหมายการทางานของ
ฉันให้ประสบผลสาเร็ จ
2. ฉันมีวธิ ีหลายวิธีที่จะทาเป้าหมายการทางานให้สาเร็ จ
3. เมื่อฉันพบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของฉันต่ากว่าเป้ าหมายที่
คาดหวังไว้
ฉันจะพยายามหาวิธีพฒั นาและเริ่ มต้นทาในสิ่ งที่ดีกว่า
4. ขณะนี้ฉนั รู ้สึกว่าฉันมีความกระฉับกระเฉงที่จะทา
เป้าหมายการทางานให้สาเร็ จ
5. เมื่อฉันตั้งเป้ าหมายและวางแผนการทางานแล้ว ฉันจะมี
สมาธิในการทาเป้าหมายให้ประสบความสาเร็ จ
6. ฉันทางานตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยเชื่อว่าเมื่อมีความตั้งใจ
แล้ว ย่อมมีวถิ ีทางแห่งความสาเร็ จ
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

4.65 .604 มากที่สุด

1

4.63 .561 มากที่สุด

3

4.64 .540 มากที่สุด

2

4.60 .626 มากที่สุด

5

4.62 .567 มากที่สุด

4

4.60 .589 มากที่สุด

5

4.62 .432 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ตามคุณลักษณะการมีความหวัง
ในการทางาน (Hope) โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.62, SD = .432)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ขณะนี้ฉนั มี
พลังที่จะพยายามทาเป้าหมายการทางานของฉันให้ประสบผลสาเร็ จ (Xˉ = 4.65, SD = .604)
รองลงมาคือ เมื่อฉันพบว่าผลการปฏิบตั ิงานของฉันต่ากว่าเป้ าหมายที่คาดหวังไว้ฉนั จะพยายามหา
วิธีพฒั นาและเริ่ มต้นทาในสิ่ งที่ดีกว่า (Xˉ = 4.64, SD = .540) อันดับสาม ฉันมีวธิ ีหลายวิธีที่จะทา
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เป้าหมายการทางานให้สาเร็ จ (Xˉ = 4.63, SD = .561) อันดับสี่ เมื่อฉันตั้งเป้ าหมายและวางแผนการ
ทางานแล้วฉันจะมีสมาธิในการทาเป้าหมายให้ประสบความสาเร็ จ (Xˉ = 4.62, SD = .567) อันดับ
สุ ดท้าย ขณะนี้ฉนั รู ้สึกว่าฉันมีความกระฉับกระเฉงที่จะทาเป้ าหมายการทางานให้สาเร็ จ (Xˉ = 4.60,
SD = .626) และฉันทางานตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยเชื่ อว่าเมื่อมีความตั้งใจแล้วย่อมมีวถิ ีทางแห่ง
ความสาเร็ จ (Xˉ = 4.60, SD = .589) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตามคุณลักษณะการมองโลกในแง่ดี (Optimism)

การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
1. ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้นกับการทางาน
ของฉันในอนาคต
2. ในที่ทางาน ฉันพบว่าทุกปั ญหามีทางออกและมีวธิ ี การ
แก้ปัญหาเสมอ
3. ฉันเชื่อว่าทุกปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานมีทางออกในการ
แก้ปัญหาเสมอ
4. ถ้าฉันต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้าย
ฉันเชื่อว่าฉันจะผ่านมันไปได้ดว้ ยดีในอนาคตอันใกล้
5. ฉันเชื่อว่างานที่ทาอยูจ่ ะประสบความสาเร็ จในอนาคต
อันใกล้น้ ี
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

4.58 .612 มากที่สุด

2

4.58 .613 มากที่สุด

2

4.64 .553 มากที่สุด

1

4.55 .578 มากที่สุด

3

4.55 .620 มากที่สุด

3

4.58 .447 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ตามคุณลักษณะการมองโลกใน
แง่ดี (Optimism) โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.58, SD = .447) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ฉันเชื่อว่าทุก
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานมีทางออกในการแก้ปัญหาเสมอ (Xˉ = 4.64, SD = .553) รองลงมาคือ
ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้นกับการทางานของฉันในอนาคต (Xˉ = 4.58, SD = .612)
และในที่ทางานฉันพบว่าทุกปั ญหามีทางออกและมีวธิ ี การแก้ปัญหาเสมอ (Xˉ = 4.58, SD = .613)
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อันดับสุ ดท้าย ถ้าฉันต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายฉันเชื่อว่าฉันจะผ่านมันไปได้ดว้ ยดีในอนาคต
อันใกล้ (Xˉ = 4.55, SD = .578) และฉันเชื่อว่างานที่ทาอยูจ่ ะประสบความสาเร็ จในอนาคตอันใกล้น้ ี
(Xˉ = 4.55, SD = .620) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตามคุณลักษณะการมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)

การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)
1. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าจะสามารถวิเคราะห์
หาวิธีแก้ปัญหาปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานได้
2. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการเจรจาติดต่อกับบุคคลอื่นภายใน
องค์การ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้ดว้ ยดี
3. แม้วา่ หัวหน้างานจะมอบหมายให้ฉนั ทางานพิเศษซึ่ งฉัน
ไม่เคยทามาก่อน ฉันยังคงเชื่ อในความสามารถของฉันว่า
ฉันสามารถทาได้
4. ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทางานภายใต้ความกดดันและ
สถานการณ์ที่ทา้ ทายได้
5. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าฉันสามารถ ทางานของฉันให้ประสบผล
สาเร็ จได้ ตามเป้าหมาย
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

4.54 .616 มากที่สุด

4

4.49 .697 มากที่สุด

5

4.57 .626 มากที่สุด

3

4.60 .593 มากที่สุด

2

4.63 .583 มากที่สุด

1

4.56 .475 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ตามคุณลักษณะการมีความ
เชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(Xˉ = 4.56, SD = .475) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก
ที่สุด ได้แก่ ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าฉันสามารถทางานของฉันให้ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย
(Xˉ = 4.63, SD = .583) รองลงมาคือ ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทางานภายใต้ความกดดันและ
สถานการณ์ที่ทา้ ทายได้ (Xˉ = 4.60, SD = .593) อันดับสาม แม้วา่ หัวหน้างานจะมอบหมายให้ฉนั
ทางานพิเศษซึ่ งฉันไม่เคยทามาก่อน ฉันยังคงเชื่ อในความสามารถของฉันว่าฉันสามารถทาได้
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(Xˉ = 4.57, SD = .626) อันดับสี่ ฉนั รู ้สึกมัน่ ใจว่าจะสามารถวิเคราะห์ หาวิธีแก้ปัญหาปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในที่ทางานได้ (Xˉ = 4.54, SD = .616) อันดับสุ ดท้ายฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการเจรจาติดต่อกับบุคคลอื่น
ภายในองค์การ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้ดว้ ยดี (Xˉ = 4.49, SD = .697) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตามคุณลักษณะการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)

การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
1. บ่อยครั้งที่ฉนั สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการกับ
ความยุง่ ยากวุน่ วายในที่ทางานได้ดี
2. ฉันจัดการกับความเครี ยดในที่ทางานได้บ่อยครั้ง
3. แม้วา่ งานที่ฉนั ทายังไม่ประสบผลสาเร็ จ
ฉันจะพยายามต่อไป
4. แม้วา่ ความรับผิดชอบที่มากเกินไปในที่ทางานทาให้ฉนั
อึดอัดใจ ฉันก็ สามารถผ่านมันไปได้เพื่อให้ทางานให้เสร็ จ
5. ฉันไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเผชิญกับความยุง่ ยาก
ในที่ทางาน
6. เมื่อฉันท้อแท้ในการทางานที่ลม้ เหลวแต่ฉนั ก็
สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ ว
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ ลาดับ
แปรผล
ที่

4.52 .660 มากที่สุด

4

4.46 .700 มากที่สุด

5

4.63 .547 มากที่สุด

1

4.59 .606 มากที่สุด

2

4.57 .613 มากที่สุด

3

4.52 .609 มากที่สุด

4

4.55 .464 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ตามคุณลักษณะการมีความ
ยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.55,
SD = .464) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
แม้วา่ งานที่ฉนั ทายังไม่ประสบผลสาเร็ จฉันจะพยายามต่อไป (Xˉ = 4.63, SD = .547) รองลงมาคือ
แม้วา่ ความรับผิดชอบที่มากเกินไปในที่ทางานทาให้ฉนั อึดอัดใจ ฉันก็ สามารถผ่านมันไปได้
เพื่อให้ทางานให้เสร็ จ (Xˉ = 4.59, SD = .606) อันดับสาม ฉันไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเผชิ ญกับ
ความยุง่ ยากในที่ทางาน (Xˉ = 4.57, SD = .613) อันดับสี่ เมื่อฉันท้อแท้ในการทางานที่ลม้ เหลว
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แต่ฉนั ก็สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ ว (Xˉ = 4.52, SD = .609) และบ่อยครั้งที่ฉนั สามารถควบคุม
อารมณ์และจัดการกับความยุง่ ยากวุน่ วายในที่ทางานได้ดี (Xˉ = 4.52, SD = .660) อันดับสุ ดท้าย
ฉันจัดการกับความเครี ยดในที่ทางานได้บ่อยครั้ง (Xˉ = 4.46, SD = .700) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
โดยรวมทุกคุณลักษณะ

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
1. การมีความหวังในการทางาน (Hope)
2. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
3. การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง
(Self-efficacy)
4. การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
เฉลี่ยรวม

จานวน
การ ลาดับ
(n = 400)
แปรผล
ที่
Xˉ
SD
4.62 .432 มากที่สุด 1
4.58 .447 มากที่สุด 2
4.56 .474 มากที่สุด

3

4.55 .464 มากที่สุด
4.58 .409 มากที่สุด

4
-

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมของระดับความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.55, SD = .464) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การมีความหวังในการทางาน (Hope) (Xˉ = 4.62, SD = .432)
รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) (Xˉ = 4.58, SD = .447) อันดับสาม การมีความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) (Xˉ = 4.56, SD = .474) อันดับสุ ดท้ายการมีความยืดหยุน่ ใน
การทางาน (Resilience) (Xˉ = 4.55, SD = .464) ตามลาดับ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณของ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดยการหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) พร้อมทั้งมีเกณฑ์การแปรผลดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปรผล
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายละเอียดดังตารางที่ 10 ถึง ตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านคุณภาพของงาน

ด้านคุณภาพของงาน
1. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของหน่วยงาน
2. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน
3. ผลงานของท่านเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

4.58 .636 มากที่สุด

1

4.53 .617 มากที่สุด

2

4.53 .636 มากที่สุด

2

4.55 .535 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้าน
คุณภาพของงาน โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.55, SD = .535)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของท่านอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน (Xˉ = 4.58, SD = .636) รองลงมาคือ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน (Xˉ = 4.53, SD = .617) และผลงานของท่านเป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (Xˉ = 4.53, SD = .636) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านปริ มาณของงาน
จานวน
(n = 400)
ด้านปริ มาณของงาน
Xˉ
SD
1. ท่านสามารถทางานได้ตามปริ มาณงานที่ได้กาหนดไว้ 4.57 .597
2. ท่านมีความพร้อมที่จะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.62 .580
3. ท่านไม่มีงานคัง่ ค้างหรื องานที่ยงั ทาไม่เสร็ จเหลืออยู่
4.51 .672
เฉลี่ยรวม
4.57 .485

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1
3
-

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ด้านปริ มาณของงาน โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.57, SD = .485)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
ท่านมีความพร้อมที่จะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (Xˉ = 4.62, SD = .580) รองลงมาคือ
ท่านสามารถทางานได้ตามปริ มาณงานที่ได้กาหนดไว้ (Xˉ = 4.57, SD = .597) และอันดับสุ ดท้าย
ท่านไม่มีงานคัง่ ค้างหรื องานที่ยงั ทาไม่เสร็ จเหลืออยู่ (Xˉ = 4.51, SD = .672) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านเวลา

ด้านเวลา
1. ท่านสามารถทางานให้เสร็ จได้ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
2. ท่านสามารถใช้เวลาในการทางานให้แล้วเสร็ จได้
อย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. ท่านทางานให้เสร็ จโดยใช้เวลาไม่มากนัก
เฉลี่ยรวม

จานวน
การ
ลาดับ
(n = 400)
แปรผล
ที่
Xˉ SD
4.58 .600 มากที่สุด 1
4.58 .604 มากที่สุด

1

4.50 .664 มากที่สุด
4.55 .514 มากที่สุด

2
-
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จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านเวลา
โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.55, SD = .514) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถทางานให้เสร็ จ
ได้ทนั ภายในเวลาที่กาหนด (Xˉ = 4.58, SD = .600) และท่านสามารถใช้เวลาในการทางานให้แล้ว
เสร็ จได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน (Xˉ = 4.58, SD = .604) รองลงมาคือ ท่านทางานให้เสร็ จ
โดยใช้เวลาไม่มากนัก (Xˉ = 4.50, SD = .664) ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านค่าใช้จ่าย
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
หรื อวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม กับการปฏิบตั ิงาน
2. ขณะปฏิบตั ิงานมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างประหยัด
3. ในขณะปฏิบตั ิงาน
มีการสู ญเสี ยทรัพยากรหรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์
น้อยที่สุด
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ SD

การ ลาดับ
แปรผล
ที่

4.55 .662 มากที่สุด

1

4.55 .655 มากที่สุด

1

4.51 .690 มากที่สุด

2

4.54 .580 มากที่สุด

-

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.54, SD = .580)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน หรื อวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน (Xˉ = 4.55, SD = .662)
และขณะปฏิบตั ิงานมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างประหยัด (Xˉ = 4.55, SD = .655)
รองลงมาคือ ในขณะปฏิบตั ิงาน มีการสู ญเสี ยทรัพยากรหรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์
น้อยที่สุด (Xˉ = 4.51, SD = .690) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยรวมทุกด้าน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริ มาณของงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยรวม

จานวน
(n = 400)
Xˉ
SD
4.55 .535
4.57 .485
4.55 .514
4.54 .580
4.55 .447

การ
แปรผล

ลาดับ
ที่

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1
2
3
-

จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยรวม
ของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Xˉ = 4.55, SD = .447) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านปริ มาณของงาน (Xˉ = 4.57,
SD = .485) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงาน (Xˉ = 4.55, SD = .535) และด้านเวลา (Xˉ = 4.55,
SD = .514) อันดับสุ ดท้าย ด้านค่าใช้จ่าย (Xˉ = 4.54, SD = .580) ตามลาดับ

กำรวิเครำะห์ เชิงอนุมำนเพื่อทดสอบสมมติฐำน
ผูว้ จิ ยั ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
1 ถึง สมมติฐานที่ 4 และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 5 ซึ่งก่อนการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของตัวแบบการถดถอย เพื่อตรวจสอบว่าสมการนี้ มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้
ได้จริ งหรื อไม่ มีท้ งั หมด 5 ข้อ ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative variables) วัดที่ระดับ
Interval และมีการแจกแจงแบบปกติทดสอบด้วยวิธีการ Distribution plot คือ ข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้
ส่ วนใหญ่จะกระจายอยูร่ อบ ๆ ค่าเฉลี่ย และข้อมูลที่มีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยจะค่อย ๆ กระจาย
ลดหลัน่ กันไปทางด้านซ้ายและขวาในลักษณะใกล้เคียงกัน ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 Histogram การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติของข้อมูลตัวแปร
2. จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n) ต้องมากพอ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง มีจานวนเท่ากับ
400 คน จึงมีจานวนมากพอ
3. ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั (No autocorrelation) ซึ่งสามารถทดสอบ
โดยหาค่า Durbin-Watson ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 2 ตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2018) แสดงว่า
ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเป็ นอิสระต่อกัน สาหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ค่า Durbi - Watson
เท่ากับ 1.600 ดังแสดงในตารางที่ 15
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั (No multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่า Tolerance ถ้าค่า Tolerance มากกว่า 0.1 หากค่า Tolerance < 0.10 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กนั เอง และค่า VIF (Variance Inflation Factor) ต้องน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2561) ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร

b

Std.
Error
.012

β

t

Sig.

Tolerance

ค่าคงที่
4.550
393.290 .000
การมีความหวังใน
2.072 .073 1.211 28.212 .000
.365
การทางาน (Hope)
การมองโลหในแง่
2.452 .082 1.376 29.778 .000
.315
ดี (Optimism)
การมีความเชื่ อมัน่
ในศักยภาพของ
2.141 .074 1.310 29.099 .000
.332
ตนเอง (Selfefficacy)
การมีความยืดหยุน่
ในการทางาน
2.802 .089 1.540 31.397 .000
.280
(Resilience)
R = .731, R2 = .535, Adjusted R2 = .534, F = 457.896, Durbin-Watson = 1.600

VIF

2.740
3.179

3.015

3.577

5. ผลทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรอิสระ โดยการทดสอบ Pearson
Correlations พิจารณาตัวแปรแต่ละตัวว่ามีความสัมพันธ์กนั เองหรื อไม่ ถ้าผลการทดสอบมี
ความสัมพันธ์กนั เกิน 0.80 แสดงว่ามีแนวโน้มเกิดสภาพที่กลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมี
ความสัมพันธ์ในระดับสู ง และถ้ามีความสัมพันธ์ .00 ถือว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั
(ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562) ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
การมีความหวังในการทางาน (Hope)
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง
(Self-efficacy)
การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน
(Resilience )
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Hope Optimism Self-efficacy Resilience
1

.737**
1

.701**
.749**

.751**
.774**

1

.778**
1

จากตารางที่ 16 การพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
การมีความหวังในการทางาน (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การมีความเชื่อมัน่ ใน
ศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) และการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience ) พบว่า
ตัวแปรอิสระ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ จึงไม่
ก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป ดังนั้นสามารถนา
ตัวแปรอิสระดังกล่าวมาพิจารณาได้
การพิจารณาเงื่อนไขการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การมีความหวังในการทางาน มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของอิทธิ พลของการมีความหวังในการทางาน
(Hope) ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ไม่ปรับมาตรฐาน
ปรับมาตรฐาน
b
Std. Error
β
1.056
.164

ค่าคงที่
การมีความหวังใน
.756
.035
การทางาน (Hope)
R = .731, R2 = .535, Adjusted R2 = .534, F = 457.896
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.731

t

Sig

6.442*

.000

21.399*

.000

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่า ตัวแปร การมีความหวังใน
การทางาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการใน
ระดับมากที่สุด (R = .731) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .535 หมายความว่า
ตัวแปร การมีความหวังในการทางาน สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ได้ร้อยละ 53.50 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยอีกร้อยละ 46.50
เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา นอกจากนี้ จากตารางที่ 17 ยังแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
การมีความหวังในการทางาน มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
(p-value < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามโดยใช้
ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐาน สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระ การมีความหวังใน
การทางาน ต่อตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง ของความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง และความสัมพันธ์ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง คือ
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𝑌̂ = 1.056* + .756*(Hope)
เมื่อ 𝑌̂ = ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
Hope = การมีความหวังในการทางาน ของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความหวังในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.756 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑌̂ = .731*(Hope)
เมื่อ 𝑌̂ = ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
Hope = การมีความหวังในการทางาน (Hope) ของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความหวังในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.731 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2 การมองโลกในแง่ดี มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของอิทธิ พลของการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ระยอง

ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ไม่ปรับมาตรฐาน
b
Std. Error
1.018
.146

ค่าคงที่
การมองโลกในแง่ดี
.771
.032
(Optimism)
R = .772, R2 = .596, Adjusted R2 = .595, F = 587.296
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ปรับมาตรฐาน
β

t

Sig

6.955* .000
.772

24.234* .000
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่า ตัวแปร การมองโลกในแง่ดี
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการในระดับมากที่สุด
(R = .772) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .596 หมายความว่า ตัวแปร การมอง
โลกในแง่ดี สามารถใช้อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ได้ร้อยละ
59.60 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยอีกร้อยละ 40.40 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้
ศึกษา นอกจากนี้ จากตารางที่ 18 ยังแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร การมองโลกในแง่ดี
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (p-value < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับ
การมองโลกในแง่ดี โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบความสาคัญ
สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระ การมองโลกในแง่ดี ต่อตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ของความสัมพันธ์ในรู ป
คะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized)
ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง คือ
𝑌̂ = 1.018* + .771*(Optimism)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
Optimism = การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมองโลกในแง่ดี ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่ปัจจัย
อื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.771 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑌̂ = .772*(Optimism)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Optimism
= การมองโลกในแง่ดีของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมองโลกในแง่ดี ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่ปัจจัย
อื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.772 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
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สมมติฐานที่ 3 การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของอิทธิ พลของการมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพ
ของตนเอง (Self-efficacy) ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง

ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ไม่ปรับมาตรฐาน
b
Std. Error
1.310
.142

ค่าคงที่
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักย
ภาพของตนเอง (Self.710
.031
efficacy)
R = .754, R2 = .569, Adjusted R2 = .568, F = 525.774
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ปรับมาตรฐาน
β

.754

t

sig

9.220*

.000

22.930*

.000

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่า ตัวแปร การมีความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรระดับปฏิบตั ิการในระดับมากที่สุด (R = .754) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มีค่า
เท่ากับ .569 หมายความว่า ตัวแปร การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง สามารถใช้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การ
เอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ได้ร้อยละ 56.90 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยอีกร้อยละ 43.10 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้ศึกษา นอกจากนี้ จากตาราง
19 ยังแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (p-value < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับ
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐานในการ
เปรี ยบเทียบความสาคัญ สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระการมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพ
ของตนเอง ต่อตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
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อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ของความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง และความสัมพันธ์ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง คือ
𝑌̂ = 1.310* + .710*(Self-efficacy)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Self-efficacy = การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป
1 ระดับ ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.710 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑌̂ = .754*(Self-efficacy)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Self-efficacy = การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1
ระดับ ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.754 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ของอิทธิ พลของการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน
(Resilience) ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ไม่ปรับมาตรฐาน
b
Std. Error
.987
.128

ค่าคงที่
การมีความยืดหยุน่ ในการ
.783
.028
ทางาน (Resilience)
R = .814, R2 = .663, Adjusted R2 = .662, F = 781.588
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ปรับมาตรฐาน
β
.814

t

sig

7.708*

.000

27.957*

.000

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่า ตัวแปร การมีความยืดหยุน่
ในการทางาน (Resilience) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิการในระดับมากที่สุด (R = .814) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .663
หมายความว่า ตัวแปร การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน สามารถใช้อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ได้ร้อยละ 66.30 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยอีก
ร้อยละ 33.70 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา นอกจากนี้ จากตาราง 20 ยังแสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปร การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร (p-value < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับ
การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบ
ความสาคัญ สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ต่อตัวแปร
ตาม ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
ของความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง คือ
𝑌̂ = .987* + .783*(Resilience)
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เมื่อ 𝑌̂

= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Resilience = การมีความยืดหยุน่ ในการทางานของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.783 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑌̂ = .814*(Resilience)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Resilience = การมีความยืดหยุน่ ในการทางานของบุคลากร
สรุ ปได้วา่ ถ้าการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.814 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
psychological capital) ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
Model
Sum of Squares
58.495
Regression
21.145
Residual
79.640
Total
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
4
395
399

Mean Square
14.624
.054

F
273.175

sig.
0.000

จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเป็ นการวิเคราะห์วา่ มีตวั แปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามหรื อไม่ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ F ผลการ
วิเคราะห์พบว่า F ที่คานวณได้ เท่ากับ 273.175 แสดงให้เห็นว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มี
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ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ดังนั้นสามารถใช้ตวั แปรอิสระเหล่านี้ในการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ในขั้นตอนต่อไป แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
psychological capital) ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง

ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ไม่ปรับมาตรฐาน
b
Std. Error
.338
.132

ค่าคงที่
การมีความหวังในการทางาน
.150
.044
(Hope)
การมองโลกในแง่ดี
.232
.046
(Optimism)
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพ
.168
.042
ของตนเอง (Self-efficacy)
การมีความยืดหยุน่ ใน
.372
.047
การทางาน (Resilience)
R = .857, R2 = .734, Adjusted R2 = .732, F = 273.175
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ปรับมาตรฐาน
β

t

sig

2.558* 0.011
.145

3.372* 0.001

.233

5.033* 0.000

.178

3.952* 0.000

.387

7.886* 0.000

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย พบว่า ตัวแปร ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive psychological capital) ที่ประกอยบด้วย 1. การมีความหวังในการทางาน
2. การมองโลกในแง่ดี 3. การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง และ 4. การมีความยืดหยุน่ ใน
การทางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .734 หมายความว่า ตัวแปร ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง ได้ร้อยละ 73.40
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยอีกร้อยละ 26.60 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้ศึกษา
นอกจากนี้จากตารางที่ 22 ยังแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
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ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (p-value < 0.05)
ดังนั้น จากการทดสอบการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบความสาคัญ
สามารถสร้างสมการระหว่างตัวแปรอิสระทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ต่อตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ของความสัมพันธ์ใน
รู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง (Unstandardized) และความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized) ดังนี้
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนดิบหรื อค่าจริ ง คือ
𝑌̂ = .338* + .150*(Hope) + .232*(Optimism) + .168*(Self-efficacy) +
.372*(Resilience)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Hope
= การมีความหวังในการทางานของบุคลากร
Optimism
= การมองโลกในแง่ดีของบุคลากร
Self-efficacy = การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองของบุคลากร
Resilience
= การมีความยืดหยุน่ ในการทางานของบุคลากร
สรุ ปได้วา่
1. ถ้าการมีความหวังในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่
ปั จจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.150 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
2. ถ้าการมองโลกในแง่ดี ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ
คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.232 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
3. ถ้าการมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.168 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
4. ถ้าการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่
ปั จจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.372 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน

53
สมการความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
𝑌̂ = .145*(Hope) + .233*(Optimism) + .178*(Self-efficacy) + .387*(Resilience)
เมื่อ 𝑌̂
= ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Hope
= การมีความหวังในการทางานของบุคลากร
Optimism
= การมองโลกในแง่ดีของบุคลากร
Self-efficacy = การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองของบุคลากร
Resilience
= การมีความยืดหยุน่ ในการทางานของบุคลากร
สรุ ปได้วา่
1. ถ้าการมีความหวังในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่
ปั จจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.145 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
2. ถ้าการมองโลกในแง่ดี ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ
คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.233 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
3. ถ้าการมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.178 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
4. ถ้าการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ ในขณะที่
ปั จจัยอื่น ๆ คงที่ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยองเปลี่ยนแปลงไป 0.387 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ผลการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์น ซีบอร์ ด ระยอง สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การมีความหวังในการทางาน (Hope)
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์
การเอกชน
สมมติฐานที่ 2 การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์
การเอกชน
สมมติฐานที่ 3 การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy)
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์
การเอกชน
สมมติฐานที่ 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience)
มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์
การเอกชน
สมมติฐานที่ 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การ
เอกชน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน

จากตารางที่ 23 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การมีความหวังในการทางาน (Hope) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน พบว่า การมีความหวังในการทางาน ส่ งผล
กระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน พบว่า การมองโลกในแง่ดี ส่ งผลกระทบเชิงบวก
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
0.05
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สมมติฐานที่ 3 การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน พบว่า การมีความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของตนเอง ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
องค์การเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน พบว่า การมีความยืดหยุน่ ในการ
ทางาน ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
สนับสนุนขององค์การเอกชน อาทิ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการลงทุน และนาเข้าและส่ งออก จานวน 400 คน มี
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ของบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง 2. เพื่อศึกษา
ระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด ระยอง และ 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์การเอกชน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรง และค่า
ความเชื่อมัน่ จานวน 400 ชุด มีวธิ ี การดาเนินการวิจยั โดยการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่ งจะใช้วเิ คราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐาน คือ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression
analysis) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นบุคลากรระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนของฝ่ ายสนับสนุ น
อาทิเช่น บัญชี ทรัพยากรมนุ ษย์ ธุ รการทัว่ ไป จัดซื้ อ การตลาดและขาย ชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มการลงทุน และนาเข้าและส่ งออก ขององค์การเอกชน ที่อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง จานวนทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็ นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน จานวน 200
คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50.00 อายุ 21-30 ปี จานวน 198 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.50 อายุงาน 4-6
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ปี จานวน 134 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.50 สถานภาพโสด จานวน 197 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
49.25 ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 353 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 88.25 และมี
รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 - 25,000 บาท จานวน 170 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.50
2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมทุกคุณลักษณะ
ระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวกโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอันดับแรกคือ การมี
ความหวังในการทางาน (Hope) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) อันดับสามคือ การมี
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) และอันดับสุ ดท้ายคือ การมีความยืดหยุน่ ในการ
ทางาน (Resilience)
3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง
ระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การ
เอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจยั
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple regression analysis) ในสมมติฐานที่ 1 ถึง สมมติฐานที่ 4 และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในสมการที่ 5 ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอภิปรายผลดังนี้
สมมติฐาน 1 การมีความหวังในการทางาน (Hope) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง สรุ ปได้วา่
การมีความหวังในการทางาน มีบทบาทสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง โดยพบว่าบุคลากร
ในส่ วนงานต่าง ๆ มีความหวังในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.62 การค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าการมีความหวังในการทางานเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยบุคลากรจะมีการกาหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
และจะพยายามทาเป้าหมายการทางานของตนเองให้ประสบผลสาเร็ จ หากเมื่อพบกับปั ญหาพยายาม
หาวิธีแก้ไขเพื่อทางานของตนเองให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย มีความตั้งใจในการทางานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า ความหวังเป็ นการสะท้อนความ
พยายามของบุคคลที่จะทางานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนและแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(สายสมร เฉลยกิตติ, 2554)
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สมมติฐาน 2 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวกประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
สรุ ปได้วา่
การมองโลกในแง่ดี มีบทบาทสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสากรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง โดยพบว่า บุคลากรในส่ วนงาน
ต่าง ๆ มีการมองโลกในแง่ดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.58 ซึ่ งการค้นพบนี้ช้ ีให้เห็นว่าการมอง
โลกในแง่ดีเป็ นปั จจัยที่สาคัญเป็ นอันดับ 2 ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน บุคลากรที่มีคุณลักษณะของบุคคลที่มีการมองโลกในแง่ดีจะเชื่ อว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่
ทางานมีทางออกในการแก้ปัญหาเสมอ เมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมักจะเชื่อว่าตนเองต้อง
ผ่านมันไปได้ดว้ ยดีเ และเชื่อว่างานที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า พนักงานที่มองโลกในแง่ดีน้ นั จะใช้พลังในทางบวกในการทางาน มี
แรงจูงใจที่จะทางานที่หนักขึ้น ไม่ปิดกั้นความคิดของตนเองจะ มองเห็นช่องทางที่จะทาสิ่ งต่าง ๆ
ให้สาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย (เกรี ยงสุ ข เฟื่ องฟูพงศ์, 2554)
สมมติฐาน 3 การมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (Self-efficacy) เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง สรุ ปได้วา่
การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง มีบทบาทสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง โดย
พบว่าบุคลากรในส่ วนงานต่าง ๆ มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ
4.56 ซึ่ งการค้นพบนี้ช้ ีให้เห็นว่าการมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง เป็ นปั จจัยที่สาคัญเป็ น
อันดับ 3 ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบุคลากรที่มีคุณลักษณะของการ
มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองจะมีความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงานของตนเองเพื่อให้
ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้าหมาย มีความอดทนสามารถทางานภายใต้ความกดดันและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเองของพนักงาน เป็ น
ปั จจัยที่มีส่วนในการกาหนดระดับความพยายามของบุคคล เพื่อนาไปสู่ สภาวะหรื อสถานการณ์ที่
ปรารถนา (อนุกูล ทรงกลิ่น, 2559)
สมมติฐาน 4 การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Resilience) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง สรุ ปได้วา่
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การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน มีบทบาทสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรภายในองค์กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง โดยพบว่าบุคลากร
ในส่ วนงานต่าง ๆ มีความยืดหยุน่ ในการทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.55 ซึ่ งการค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าการมีความยืดหยุน่ ในการทางานเป็ นเป็ นปั จจัยที่สาคัญเป็ นอันดับ 4 ที่ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรที่มีคุณลักษณะการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน จะ
มีความสามารถในการควบคุมและมีความสามารถในการปรับอารมณ์ได้ดีเมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหา
ต่าง ๆ เพื่อทาให้กลับมาปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่พบว่าบุคลากรจะมีความสามารถในการอดทนและปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อต้อง
เผชิญกับปั ญหา สิ่ งที่ไม่แน่นอน ความขัดแย้ง และความล้มเหลว เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานต่อไป
ให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (สายสมร เฉลยกิตติ, 2554)
สมมติฐาน 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง สรุ ปได้วา่
จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในด้านการมีความคาดหวังใน
การทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรระดับปฏิบตั ิการภายในองค์การเอกชน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง มีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน มีการตั้งเป้ าหมายใน
การทางานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุล่วง นาไปสู่ การวางแผนและพยายามมองหาวิธีการใหม่ ๆ
ที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (สัญชาติ พรมดง, 2561) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาด้านบวกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน :
กรณี ศึกษา บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) พบว่า บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างวิจยั มี
ระดับของความคาดหวังสู งกว่าด้านอื่น ๆ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย การมีความคาดหวังในการทางาน การมองโลกใน
แง่ดี การมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมีความยืดหยุน่ ในการทางาน มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร และยังพบว่าการมีความหวังในการทางานส่ งผลในเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโดยรวมมากที่สุด รองลงไปคือการมองโลกในแง่ดี การมี
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง และการมีความยืดหยุน่ ในการทางาน ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่า หากบุคลากรมีคุณลักษณะ เป็ นผูท้ ี่มีเป้ าหมายในการทางานและพยายามคิดหาวิธีการที่จะทางาน
ต่าง ๆ ของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนั้น มีทศั นะคติในการมองโลกในแง่ดีต่อการทางาน แม้วา่
จะพบปั ญหาต่าง ๆ จากการทางานก็จะหาวิธีเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ผา่ นพ้นไปในทางที่ดี มีความมัน่ ใจ
ในตนเองในการทางานสู งและมีความอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆได้ดี มีความรับผิดชอบ
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และมีความสามารถในการปรับอารมณ์ได้ดีเมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ เพื่อกลับมาปฏิบตั ิงานที่
รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้น การที่บุคลากรมีระดับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในระดับสู งจึงเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะจะ
ช่วยทาให้บุคลากร สามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี เป็ นที่น่าพึง
พอใจทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน และต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า เมื่อ
พนักงานมีทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวกแล้วจะส่ งผลให้พนักงานมี มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี (สิ ริพร
วงษ์โทน, 2554)

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในระดับมากที่สุด ดังนั้นองค์การจึงควรมีการส่ งเสริ ม ในเรื่ องของทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกภายในองค์การเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่สมบูรณ์
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลการปฏิบตั ิงาน
ที่มาจากบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานทั้งสภาพร่ างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็ จขององค์กรต่อไป
2. ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนในวัยทางานมี
คุณลักษณะของบุคคลในแง่ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในตัวบุคคล ได้แก่ การมีความหวังในการ
ทางาน การมองโลกในแง่ดี การมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง และการมีความยืดหยุน่ ในการ
ทางาน ย่อมส่ งผลดีในการดารงชีวติ การปฏิบตั ิงานและความเจริ ญเติบโตขององค์การ ดังนั้น
องค์การ หรื อหน่วยงานควรมีการส่ งเสริ มในเรื่ องของการจัดอบรมตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกให้กบั บุคลากรภายในองค์การ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและความคิดที่ดี
ให้กบั บุคลากรและยังเพิ่มความมัน่ คงให้กบั องค์กรอีกด้วย
3. องค์การสามารถนาผลการวิจยั มาใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องมือในการคัดเลือก
และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ร่ วมกับเครื่ องมือ
มาตรฐานที่องค์การมีอยูแ่ ล้วได้ เพื่อให้ได้บุคลกรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การ ที่อาจจะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
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บุคลากรได้ เช่น ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การ เป็ นต้น
2. ควรนาปั จจัยของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมาสร้างเป็ นโปรแกรมและทดสอบ
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมต่อการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์การ และ
มีการติดตามผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกหลังจากที่มีการทดสอบไป แล้ว 3 เดือน 6 เดือน และ 1
ปี ขึ้นอยูก่ บั บริ บทขององค์กร เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่เกิดขึ้นของ
บุคลากร พร้อมทั้งมีการเก็บสถิติขอ้ มูลเพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถำม
อิทธิพลของทุนทำงจิตวิทยำเชิ งบวกทีส่ ่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกรระดั
บปฏิบัติกำรภำยในองค์ กรเอกชน ในเขตนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง)
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
และระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเอกชน 2.
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเอกชน
ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
แบบสอบถามวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แบบสอบถามวัดประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ขอความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งมากที่สุด
โดยตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากท่านจะมีคุณค่ายิง่ ต่อการวิจยั ในครั้งนี้ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็ นความลับ และใช้ในการสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าในภาพรวมเท่านั้น
ซึ่ งไม่มีผลกระทบหรื อเกิดความเสี ยหายต่อท่านหรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ประการใด
เมื่อการศึกษาค้นคว้าสิ้ นสุ ดลง แบบสอบถามจะถูกทาลายทันที
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็ นอย่างสู ง
วรรณวิษา สงสัย
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตรบรื หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง ให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
3. อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 2 ปี
2 – 4 ปี
4 – 6 ปี
6 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาเอก
6. รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
มากกว่า 45,001 บาท
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คำชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง ที่ท่านมีความคิดเห็นว่าตรงกับท่านมากที่สุดเพียงข้อ
เดียว โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก
ระดับ 4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมวัดทุนทำงจิตวิทยำเชิ งบวก
ทุนทำงจิตวิทยำด้ ำนบวก
กำรมีควำมหวังในกำรทำงำน
1) ขณะนี้ฉนั มีพลังที่จะพยายามทาเป้ าหมายการทางาน
ของฉันให้ประสบผลสาเร็ จ
2) ฉันมีวธิ ีหลายวิธีที่จะทาเป้ าหมายการทางานให้สาเร็ จ
3) เมื่อฉันพบว่าผลการปฏิบตั ิงานของฉันต่ากว่าเป้ าหมาย
ที่คาดหวังไว้ ฉันจะพยายามหาวิธีพฒั นาและเริ่ มต้น
ทาในสิ่ งที่ดีกว่า
4) ขณะนี้ฉนั รู ้สึกว่าฉันมีความกระฉับกระเฉงที่จะทาเป้ าหมาย
การทางานให้สาเร็ จ
5) เมื่อฉันตั้งเป้ าหมายและวางแผนการทางานแล้ว ฉันจะมีสมาธิ
ในการทาเป้าหมายให้ประสบความสาเร็ จ
6) ฉันทางานตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยเชื่อว่าเมื่อมีความตั้งใจแล้ว
ย่อมมีวถิ ีทางแห่งความสาเร็ จ
กำรมองโลกในแง่ ดี
7. ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับการทางาน
ของฉันในอนาคต
8. ในที่ทางาน ฉันพบว่าทุกปั ญหามีทางออกและมีวธิ ี การแก้ปัญหา
เสมอ

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ทุนทำงจิตวิทยำด้ ำนบวก
ระดับควำมคิดเห็น
10. ถ้าฉันต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้าย ฉันเชื่ อว่าฉันจะผ่าน
5 4 3 2 1
มันไปได้ดว้ ยดีในอนาคตอันใกล้
11. ฉันเชื่อว่างานที่ทาอยูจ่ ะประสบความสาเร็ จในอนาคตอันใกล้น้ ี
กำรมีควำมเชื่ อมั่นในศักยะภำพของตนเอง
12. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าจะสามารถวิเคราะห์ หาวิธีแก้ปัญหาปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในที่ทางานได้
13. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการ เจรจาติดต่อ กับบุคคลอื่นภายในองค์กร
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงได้ดว้ ยดี
14. แม้วา่ หัวหน้างานจะมอบหมายให้ฉนั ทางานพิเศษ
ซึ่ งฉันไม่เคยทามาก่อน ฉันยังคงเชื่อในความสามารถของฉันว่า
ฉันสามารถทาได้
15. ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทางานภายใต้ความกดดันและ
สถานการณ์ที่ทา้ ทายได้
16. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าฉันสามารถ ทางานของฉันให้ประสบผล
สาเร็ จได้ ตามเป้าหมาย
กำรมีควำมยืดหยุ่นในกำรทำงำน
17. บ่อยครั้งที่ฉนั สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการ
กับความยุง่ ยากวุน่ วายในที่ทางานได้ดี
18. ฉันจัดการกับความเครี ยดในที่ทางานได้บ่อยครั้ง
19. แม้วา่ งานที่ฉนั ทายังไม่ประสบผลสาเร็ จ ฉันจะพยายามต่อไป
20. แม้วา่ ความรับผิดชอบที่มากเกินไปในที่ทางาน ทาให้ฉนั
อึดอัดใจ ฉันก็สามารถผ่านมันไปได้เพื่อให้ทางาน ให้เสร็ จ
21. ฉันไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเผชิญกับความยุง่ ยากในที่ทางาน
22. เมื่อฉันท้อแท้ในการทางานที่ลม้ เหลวแต่ฉนั ก็สามารถ
เอาชนะได้อย่างรวดเร็ ว
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ตอนที่ 3 แบบสอบถำมวัดประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ด้ ำนคุณภำพของงำน
1. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน
2. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน
3. ผลงานของท่านเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
ด้ ำนปริมำณของงำน
4. ท่านสามารถทางานได้ตามปริ มาณงานที่ได้กาหนดไว้
5. ท่านมีความพร้อมที่จะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. ท่านไม่มีงานคัง่ ค้าง หรื องานที่ยงั ทาไม่เสร็ จเหลืออยู่
ด้ ำนเวลำ
7. ท่านสามารถทางานให้เสร็ จได้ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
8. ท่านสามารถใช้เวลาในการทางานให้แล้วเสร็ จได้
อย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน
9. ท่านทางานให้เสร็ จโดยใช้เวลาไม่มากนัก
ด้ ำนค่ ำใช้ จ่ำย
10. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน หรื อวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม กับการปฏิบตั ิงาน
11. ขณะปฏิบตั ิงานมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างประหยัด
12. ในขณะปฏิบตั ิงาน มีการสู ญเสี ยทรัพยากรหรื อความเสี ยหาย
ของวัสดุ อุปกรณ์ น้อยที่สุด

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ภำคผนวก ข
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ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ตารางภาคผนวก ข แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถาม
ประมำณค่ ำ
ควำมคิดเห็นของ
ข้ อคำถำมในแบบสอบถำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3
ทุนทำงจิตวิทยำทำงบวก (Positive psychological capital)
(1) ด้ ำนกำรมีควำมหวังในกำรทำงำน (Hope)
1) ขณะนี้ฉนั มีพลังที่จะพยายามทาเป้ าหมาย
+1
0
+1
การทางานของฉันให้ประสบผลสาเร็ จ
2) ฉันมีวธิ ีหลายวิธีที่จะทาเป้ าหมาย
+1
0
+1
การทางานให้สาเร็จ
3) เมื่อฉันพบว่าผลการปฏิบตั ิงานของฉัน
ต่ากว่าเป้ าหมายที่คาดหวังไว้ ฉันจะพยายาม
+1
0
+1
หาวิธีพฒั นาและเริ่ มต้นทาในสิ่ งที่ดีกว่า
4) ขณะนี้ฉนั รู ้สึกว่าฉันมีความกระฉับกระเฉง
+1
0
+1
ที่จะทาเป้ าหมายการทางานให้สาเร็ จ
5) เมื่อฉันตั้งเป้ าหมายและวางแผนการทางาน
แล้ว ฉันจะมีสมาธิในการทาเป้ าหมายให้
+1
0
+1
ประสบความสาเร็ จ
6) ฉันทางานตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยเชื่อว่า
เมื่อมีความตั้งใจแล้ว ย่อมมีวถิ ีทางแห่ง
+1
0
+1
ความสาเร็ จ
(2) ด้ ำนกำรมองโลกในแง่ ดี (Optimism)
7. ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น
+1 +1 +1
กับการทางานของฉันในอนาคต
8. ในที่ทางาน ฉันพบว่า ทุกปั ญหามีทางออก
+1 +1 +1
และมีวธิ ีการแก้ปัญหาเสมอ
9. ฉันเชื่อว่าทุกปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางาน
+1
0
+1
มีทางออกในการแก้ปัญหาเสมอ

รวม

ค่ ำ
IOC

ผลกำร
พิจำรณำ

2

0.67

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

3

1.0

ใช้ได้

3

1.0

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้
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ประมำณค่ ำ
ควำมคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3

10. ถ้าฉันต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้าย
ฉันเชื่อว่าฉันจะผ่านมันไปได้ดว้ ยดีในอนาคต +1 +1
อันใกล้
11. ฉันเชื่อว่างานที่ทาอยูจ่ ะประสบความ
+1 +1
สาเร็ จในอนาคตอันใกล้น้ ี
(3) ด้ ำนกำรมีควำมเชื่ อมัน่ ในศักยภำพของตนเอง (Self-efficacy)
12. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าจะสามารถวิเคราะห์
+1 +1
หาวิธีแก้ปัญหาปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานได้
13. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในการ เจรจาติดต่อ
กับบุคคลอื่นภายในองค์กร เพื่อแก้ปัญหา
+1 +1
ต่างๆ ให้ลุล่วงได้ดว้ ยดี
14. แม้วา่ หัวหน้างานจะมอบหมายให้ฉนั
ทางานพิเศษซึ่งฉันไม่เคยทามาก่อน
+1 +1
ฉันยังคงเชื่อในความสามารถของฉันว่าฉัน
สามารถทาได้
15. ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถทางานภายใต้
+1 +1
ความกดดันและสถานการณ์ที่ทา้ ทายได้
16. ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าฉันสามารถ
ทางานของฉันให้ประสบผลสาเร็จได้
+1 +1
ตามเป้ าหมาย
(4) ด้ ำนกำรควำมยืดหยุ่นในกำรทำงำน (Resilience)
17. บ่อยครั้งที่ฉนั สามารถควบคุมอารมณ์
และจัดการกับความยุง่ ยากวุน่ วายในที่ทางาน +1 +1
ได้ดี
18. ฉันจัดการกับความเครี ยดในที่ทางานได้
+1 +1
บ่อยครั้ง
19. แม้วา่ งานที่ฉนั ทายังไม่ประสบผลสาเร็ จ
+1 +1
ฉันจะพยายามต่อไป

รวม

ค่ ำ
IOC

ผลกำร
พิจำรณำ

+1

3

1

ใช้ได้

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

3

1

ใช้ได้
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20. แม้วา่ ความรับผิดชอบที่มากเกินไป
ในที่ทางานทาให้ฉนั อึดอัดใจ ฉันก็สามารถ
ผ่านมันไปได้เพื่อให้ทางานให้เสร็ จ
21. ฉันไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเผชิญ
กับความยุง่ ยากในที่ทางาน
22. เมื่อฉันท้อแท้ในการทางานที่ลม้ เหลว
แต่ฉนั ก็สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ ว
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำน
1) ประสิทธิภำพในด้ ำนคุณภำพของงำน
1. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน
2. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านมีความถูกต้อง
ครบถ้วน
3. ผลงานของท่านเป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
2) ประสิทธิภำพในด้ ำนปริมำณงำน
4. ท่านสามารถทางานได้ตามปริ มาณงาน
ที่ได้กาหนดไว้
5. ท่านมีความพร้อมที่จะทางานต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
6. ท่านไม่มีงานคัง่ ค้าง หรื องานที่ยงั ทา
ไม่เสร็ จเหลืออยู่
3) ประสิทธิภำพในด้ ำนเวลำ
7. ท่านสามารถทางานให้เสร็ จได้ทนั
ภายในเวลาที่กาหนด
8. ท่านสามารถใช้เวลาในการทางาน
ให้แล้วเสร็ จได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของ
งาน
9. ท่านทางานให้เสร็จโดยใช้เวลาไม่มากนัก

ประมำณค่ ำ
ควำมคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3

รวม

ค่ ำ
IOC

ผลกำร
พิจำรณำ

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้
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4) ประสิทธิภำพในด้ ำนค่ ำใช้ จ่ำย
10. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
หรื อวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม กับการปฏิบตั ิงาน
11. ขณะปฏิบตั ิงานมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างประหยัด
12. ในขณะปฏิบตั ิงาน มีการสูญเสี ย
ทรัพยากรหรื อความเสี ยหายของวัสดุ อุปกรณ์
น้อยที่สุด

ประมำณค่ ำ
ควำมคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
R1 R2 R3

รวม

ค่ ำ
IOC

ผลกำร
พิจำรณำ

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

ภำคผนวก ค
เอกสารการรับรองผลพิจารณาจริ ยธรรม
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