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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะงาน นโยบาย ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน สวสัดิการ ภาวะผู้ นําและการติดต่อส่ือสาร ท่ีมีผลต่อพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท G 

(เอกชน) กบั บริษัท N (รัฐบาล) โดยมีกลุม่ตวัอยา่งบริษัทละ 200 คน รวมเป็น 400 คน 

ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์

ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนมุาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระและใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

แบบทวิ (Binary Logistic Regression) ในการทดสอบสมมตฐิานงานวิจยั 

ผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจท่ีเป็นตวัแปรอิสระสามารถจดักลุม่ปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่พนกังานในช่องทีวีดิจิทลั ของบริษัท G และบริษัท N ได้ 7 ปัจจยั ประกอบด้วย ด้านลกัษณะงานท่ี

น่าสนใจ (Job-Interest) ด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางาน (Job- Autonomy) ด้านนโยบาย (Policy) 

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) ด้านสวสัดิการ (Incentive) ด้านภาวะผู้ นํา 
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(Leadership) และด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) ส่วนผลการศึกษาวิเคราะห์การถดถอย       

โลจิสตกิส์แบบทวิ พบว่า มี 5 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พนกังานระหว่าง บริษัท G และ บริษัท N แตกตา่งกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (โดยกําหนดให้บริษัท G กบั 0 และ บริษัท N เท่ากบั 1 ได้แก่ ปัจจยัท่ี 1     

ด้านลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ มีคา่ B เท่ากบั 0.628 ปัจจยัท่ี 2 ด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางาน มีคา่ 

B เท่ากบั -0.480 ปัจจยัท่ี 3 ด้านนโยบาย มีคา่ B เท่ากบั -1.575 ปัจจยัท่ี 4 ด้านสวสัดกิาร มีคา่ B เท่ากบั 

-1.764 ปัจจยัท่ี 5 ด้านภาวะผู้ นํา มีคา่ B เท่ากบั -1.029 สว่นปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน

ร่วมงานและด้านการตดิตอ่ส่ือสารมีผลตอ่ระหวา่ง บริษัท G และ บริษัท N ไมแ่ตกตา่งกนั 

 

คาํสําคัญ:  การศึกษาเปรียบเทียบ, ช่องทีวีดิจิทลั, ปัจจยัทีมี่ต่อพนกังาน  

 

Abstract 

This research aims to study the effects of job characteristics, policies, colleagues, 

incentives, leadership, and communication on the employees in two digital TV channel 

companies, namely, G Company (private company) and N Company (public company). The 

research was conducted by analyzing the responses from the total number of 400 participants 

(200 participants from each company).      

The researcher uses the questionnaire as an instrument for collecting the data. 

Additionally, the target group is from convenience sampling as well as the data is analyzed with 

descriptive statistics and inferential statistics by using the exploratory factor analysis: EFA to 

analyze the factors which are independent variables and using the binary logistic regression to 

test the research hypothesis. 

The result found that the exploratory factors, which are the independent variables, can 

classify the group of factors affecting the employees in the TV digital channels of G and N 

companies into 7 factors including job-interest, job-autonomy, policy, colleague, incentive, 

leadership, and communication. For the binary logistic regression, it is found that 5 factors 

influencing the employees between G Company and N Company are different with the statistical 

significance at the 0.05 level (the G Company is determined to be 0 and N Company is 

determined to be 1). To state the 5 factors, the first factor, job-interest, contains 0.628 as a B 

value, the second factor, job-autonomy, contains -0.480 as a B value, the third factor, policy, 

contains -1.575 as a B value, the fourth factor, incentive, contains -1.764 as a B value, and the 
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last factor, leadership, contains -1.029 as a B value. Furthermore, the factors of colleague and 

communication which affect G Company and N Company are not different. 

 

Keywords:  Comparative Study, TV Digital Channel, Factors Affecting Employees 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ไทยเป็นสิ่งท่ีน่าติดตามอยู่เสมอ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก “ส่ือทีวี” เป็นช่องทางหลกัในการทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสาร และสาระความบนัเทิงให้แก่ผู้ชมได้ทกุเพศทกุวยั (วนิดา ฉตัรสกลุไพรัช, 2557) นบัตัง้แต่ปี 

2557 เป็นต้นมา ธุรกิจส่ือทีวี ไทยได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการออกอากาศจากระบบ Analog ท่ีแต่เดิม

เป็นการนําเอาสญัญาณภาพมาผสมกบัสญัญาณวิทย ุโดยใช้สถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดินเป็นตวัสง่สญัญาณ 

ซึง่ข้อเสียของสญัญาณ Analog คือ ถกูสญัญาณรบกวนได้ง่าย อาจทําให้การรับภาพ เสียงไมช่ดั 

ทีวีดิจิทลั (Digital TV) คือ ทีวีท่ีรองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิทลั ให้สญัญาณภาพและเสียง

ท่ีมีคณุภาพดีกว่าแบบ Analog และใช้คล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจะใช้

สญัญาณดิจิทลัท่ีถกูบีบอดัและเข้ารหสัท่ีมีคา่เป็น "0" กบั "1" เท่านัน้ ซึง่ในหนึ่งช่วงคล่ืนความถ่ีจะสามารถ

นํามาสง่ได้หลายรายการโทรทศัน์ พร้อมสญัญาณภาพและเสียงท่ีมีความละเอียดคมชดัมากยิ่งขึน้ ตอ่มา

ช่องทีวีต่างก็แข่งขนัความนิยม แต่กลยุทธ์และรูปแบบนัน้อาจแตกต่างกันไปด้วยความจํากัดของรายได้ 

และการลงทนุท่ีมีขีดความจํากดัมากกว่าปกติ ภาพรวมของส่ือเปล่ียนไปจากเดิมโดยสิน้เชิง และยงัเปล่ียน

อยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองตามเทคโนโลยีและตามพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ส่ือช่องทางออนไลน์ได้รับความ

นิยมสงูในปัจจบุนั และได้กลายเป็นช่องทางหลกั จึงทําให้ช่องทีวีดิจิทลั ตา่งประสบปัญหาภาวะขาดทุน 

และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เน่ืองจากหลังจากเปิดบริการแล้วได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เม่ือมีมาตรการรับคืนคล่ืนพร้อมจ่ายเงินชดเชย ก็มีช่องทีวีดิจิทัลทยอยส่ง

เอกสารขอคืนคล่ืนกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) อยา่งตอ่เน่ือง 

จากข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ทกุองค์กรกําลงัเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัวา่

องค์กรทัง้หลายจะตอบสนองการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งไร (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วฒันา, 2560 ) องค์กรท่ีดี

จะต้องมีพนกังานท่ีมีความพร้อมในการทํางาน ดงันัน้ หากองค์กรสามารถทําให้พนกังานปฏิบตังิานได้ดี ก็

จะสง่ผลให้การดําเนินงานในองค์กรมีประสทิธิภาพและทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ 
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพ่ือศกึษาทฤษฎีแรงจงูใจร่วมกบัทฤษฎีภาวะผู้ นําท่ีมีตอ่พนกังานในช่องทีวีดจิิทลั 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะงาน นโยบาย ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน สวสัดิการ ภาวะ

ผู้ นําและการตดิตอ่ส่ือสาร ท่ีมีความแตกตา่งตอ่พนกังานในช่องทีวีดจิิทลัระหวา่งบริษัท G กบั บริษัท N 

3. เพ่ือนําผลงานวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นข้อเสนอแนะและนําไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาองค์กรตอ่ไป 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 กรอบแนวคดิการวิจยัครัง้นีป้ระยกุต์มาจากกรอบแนวคดิ ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฟรดเดอริก เฮิร์

ซเบร์ิก (Herzberg, 1969) ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานในด้านความชอบหรือไมช่อบในงานของแต่

ละบคุคลท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่พนกังาน ร่วมกบั ทฤษฎีภาวะผู้ นํา เชิงปฏิรูป (Transformational 

Leadership) ท่ีจะชว่ยสร้างแรงจงูใจท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือเป็นสิง่กระตุ้นให้การปฏิบตังิานเป็นไปได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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วธีิการดาํเนินการ 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู เพ่ือนําไปวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่พนกังานบริษัท G และบริษัท N 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) จํานวน 6 ตวัแปร ได้แก่ 

ลกัษณะงาน (Job) นโยบาย (Policy) ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) สวสัดิการ 

(Incentive) ภาวะผู้ นํา (Leadership) และการติดต่อส่ือสาร (Communication) ส่วนตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ บริษัททีวีดจิิทลั G และ N 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานในช่องทีวีดิจิทลั 2 องค์กร ได้แก่องค์กร G เป็นช่อง

สถานีท่ีเป็นเอกชน จํานวน 245 คน และ N เป็นช่องสถานีท่ีเป็นรัฐบาล จํานวน 400 คน รวมทัง้สิน้ 645 คน 

โดยผู้วิจยัแบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ พนกังานในช่องทีวีดิจิทลับริษัท G และบริษัท N นาม

สมมตุิ ผู้วิจยัได้กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Yamane,1973) และดําเนินการ

เก็บตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีจํ้านวน 400 คน โดยแบง่เก็บบริษัทละ 200 คนเท่ากนัเพ่ือลดปัญหาเร่ือง

อคตใินการวิจยัโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย

เช่ือมโยงจากแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น     

2 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลตอ่พนกังาน เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มีจํานวน 36 ข้อคําถาม แบ่งเป็น 6 ด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุ

คะแนนตามความคิดเห็นของตนเองมากท่ีสดุตัง้แต่ 1 ถึง 5 ซึง่ 1 เป็นค่าระดบัความด้วยเห็นน้อยท่ีสดุ ไป

ถึง 5 ท่ีเป็นคา่ระดบัความเห็นด้วยมากท่ีสดุ  

สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิตเิชิงอนมุาน 

(Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (E.F.A.) ในการวิเคราะห์ปัจจยัเพ่ือใช้เป็น

ตวัแปรอิสระ เพ่ือใช้ในการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์แบบทว ิ(Binary Logistic 

Regression)  
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 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ Exploratory Factor Analysis (EFA) ใช้เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเกิดจากหลายตัวแปรท่ีรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้ ซึ่ง

ความสมัพนัธ์กนัจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบก็ได้ 

 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิง

สถิติท่ีมีตวัแปรต้นเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ และมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์การ

ถดถอยทวิใช้กบัตวัแปรตามท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย (Dichotomous variable) มี 2 ค่า คือ มีค่าเป็น 0 

กบั 1 เช่น กลุม่ท่ีมีเหตกุารณ์กบักลุม่ท่ีไมมี่เหตกุารณ์ 

 

ผลการวจิัย 

ผลการศกึษาด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.8 

และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.3 สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ30-39 

ปี ร้อยละ 36.3 ด้านการศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 86.8 สว่นใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด 

ร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในสถานภาพสมรส ร้อยละ 34.8 ด้านระยะเวลาปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ปฏิบตัิงาน 3 

ปีขึน้ไป ร้อยละ 64 และปฏิบตัิงานน้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 36 และด้านตําแหน่งงานปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็น

พนกังานระดบัปฏิบตังิาน ร้อยละ 95.8 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถจดักลุ่มตวัแปรอิสะเป็น 7 ปัจจัยของพนักงานในช่องทีวี

ดิจิทลั ของบริษัท G และบริษัท N ประกอบด้วย 1) ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ (Job-Interest)  2) 

ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางาน (Job-Autonomy)  3) ปัจจยัด้านนโยบาย (Policy)  4) 

ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ตอ่ผู้ ร่วมงาน (Colleague)  5) ปัจจยัด้านสวสัดิการ (Incentive)  6) ปัจจยัด้าน

ภาวะผู้ นํา (Leadership) และ 7) ปัจจยัด้านการตดิตอ่ส่ือสาร (Communication)  

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ โดยการทดสอบสมมติฐาน H_0 พบว่า มีปัจจยัท่ีมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จํานวน 5 ปัจจยั คือ 1) ด้านลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ (Job-

Interest) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 และคา่ B เท่ากบั .628  2) ด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางาน (Job-

Autonomy) มีคา่ Sig. ท่ี 0.02 และคา่ B เท่ากบั –0.480  3) ด้านนโยบาย (Policy) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 

และคา่ B เท่ากบั -1.575  4) ด้านสวสัดิการ (Incentive) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 และคา่ B เท่ากบั -1.764  

5) ด้านภาวะผู้ นํา (Leadership) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 และคา่ B เท่ากบั -1.029 ซึง่หมายความว่าปัจจยั

ทัง้ 5 ด้านปฏิเสธสมมตุิฐานท่ี H_0 และสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจยัทัง้ 5 ด้านระหว่าง บริษัท G และ 

บริษัท N แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์แบบทวิ 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์แบบทวิ 

 

อภปิรายผล 

ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีน่าสนใจของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ G แตกตา่ง

กนั อย่างมีระดบันยัสําคญั เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีน่าสนใจของบริษัท G ท่ีเป็นเอกชน เน้นด้านความ

บนัเทิงและส่ือเก่ียวกบักระแสสงัคม ในขณะท่ีบริษัท N เป็นองค์กรรัฐบาล เน้นทําส่ือเพ่ือพฒันาประเทศใน

ด้านตา่งๆ สง่ผลให้พนกังานของบริษัท N รู้สกึถึงการมีเกียรติ และมีความภาคภมูิใจ สอดคล้องกบัการวิจยั

  B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

𝑆𝑡𝑒𝑝1𝑎 
 

Job – Interest 

Job – Autonomy 

Policy 

Colleague 

Incentive 

Leadership 

Communication 

Constant 

.628 

-.480 

-1.575 

-.050 

-1.764 

-1.029 

.156 

.353 

.158 

.158 

.203 

.148 

.227 

.180 

.142 

.159 

15.801 

9.285 

60.160 

.113 

60.284 

32.753 

1.208 

4.952 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.000* 

.002* 

.000* 

.737 

.000* 

.000* 

.272 

.026* 

1.874 

.619 

.207 

.952 

.171 

.357 

1.168 

1.424 
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ของ สาธิต ปานอ่อน ปภาวดี มนตรีวตั และ จีระ ประทีป (2556) พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวกับลกัษณะงาน

โดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงูมาก ซึง่เป็นเพราะงานมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

อยา่งมาก ทําให้เจ้าหน้าท่ีมีความภาคภมูิใจในและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางานระหว่างบริษัท N และ G แตกตา่งกนัอย่างมีระดบั

นยัสําคญั โดยปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางานของบริษัท N น้อยกว่ากว่าของบริษัท G ท่ีคา่ 

B ของบริษัท N เท่ากบั -0.480 เม่ือบริษัท G เท่ากบั 0 เน่ืองจากบริษัท N เป็นองค์กรของรัฐบาล จึงมีอิสระ

หรืออํานาจในการตดัสินใจในงานน้อยกว่าองค์กรเอกชน สอดคล้องกบังานวิจยัของ กนิษฐา สขุสมยั และ 

ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ท่ีพบว่า ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบคุลากรอยา่งมีนยัสําคญั 

ปัจจยัด้านนโยบายของงานของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ G แตกต่างกนั 

อย่างมีระดบันยัสําคญั โดยปัจจยัด้านนโยบายของบริษัท N น้อยกว่าของบริษัท G ท่ีคา่ B ของบริษัท N 

เท่ากบั -1.757 เม่ือบริษัท G เท่ากับ 0 เน่ืองจากบริษัท N เป็นองค์กรรัฐบาล มีนโยบายหลกัมาจาก

ส่วนกลาง หากมีการส่ือสารท่ีไม่ชัดเจนอาจจะส่งผลให้พนักงานเกิดความสบัสนในการปฏิบตัิงานตาม

นโยบายได้ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนฉัตร ปราบหงษ์ (2562) ท่ีพบว่า โรงเรียนมีการกําหนด

นโยบายในการบริหารงานท่ีและโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ทําให้การสัง่งานเป็นไปตามโครงสร้าง 

ไมส่บัสนในการปฏิบตังิาน 

ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ 

G ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดบันยัสําคญั โดยปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้ ร่วมงานของบริษัท N ไม่

แตกตา่งจากบริษัท G ท่ีคา่ B ของบริษัท N เท่ากบั -0.050 เม่ือบริษัท G เท่ากบั 0 เน่ืองจากลกัษณะการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับช่องทีวีดิจิทัลจะมีลักษณะการทํางานเป็นทีมเหมือนกัน มิเช่นนัน้จะไม่สามารถ

ปฏิบตัิงานได้อย่างราบร่ืน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเขมิกา กิตติพงศ์ (2558) ท่ีพบว่า บริษัทมีลกัษณะ

การปฏิบตังิานท่ีเช่ือมโยงกนัในแตล่ะสว่นงาน ซึง่แตล่ะฝ่ายจําเป็นต้องปฏิบตังิานร่วมกนัทํางานเป็นทีม ทํา

ให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  

ปัจจยัด้านสวสัดิการของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ G แตกต่างกนั อย่างมี

ระดบันยัสําคญั 0.05 โดยปัจจยัด้านสวสัดิการของบริษัท N น้อยกว่าของบริษัท G ท่ีคา่ B ของบริษัท N 

เท่ากบั -1.764 เม่ือบริษัท G เท่ากบั 0 เน่ืองจากบริษัท G เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และทนัสมยั จงึมี

สวสัดิการหลากหลายกว่าบริษัท N ท่ีเป็นองค์กรของรัฐบาล จึงทําให้พนกังานของบริษัท G มีผลในการ

ปฏิบตังิานมากกวา่บริษัท N 

ปัจจยัด้านภาวะผู้ นําของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ G แตกต่างกนั อย่างมี

ระดบันยัสําคญั โดยปัจจยัด้านภาวะผู้ นําของบริษัท N น้อยกว่าของบริษัท G ท่ีคา่ B ของบริษัท N เท่ากบั  
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-1.029 เม่ือบริษัท G เท่ากบั 0 บริษัท G มีการกระจายอํานาจลงมาในแตล่ะหน่วยงานหรือแผนก จึงสง่ผล

ให้พนกังานบริษัท G มีผลในการปฏิบตัิงานมากกว่า จึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ พธุลกัษณ์ มณีพรรณ 

และบงัอร ศรีพานิชกลุชยั (2555) ท่ีพบว่า คณุลกัษณะของความเป็นผู้ นําของตนเอง คือ มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในงาน ชีแ้จงการทํางานท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบตังิาน  

ปัจจยัด้านการติดตอ่ส่ือสารของพนกังานในช่องทีวีดิจิทลัระหว่างบริษัท N และ G ไม่แตกตา่งกนั 

อย่างมีระดบันยัสําคญั โดยปัจจยัด้านการติดต่อส่ือสารของบริษัท N ไม่ต่างจากบริษัท G ท่ีค่า B ของ

บริษัท N เท่ากบั 0.165 เม่ือบริษัท G เท่ากบั 0 เน่ืองจากลกัษณะงานของบริษัททีวีดิจิทลัจะเน้นการส่ือสาร

แบบทีมและมีความชดัเจน เพ่ือการปฏิบตัิงานให้ราบร่ืน สอดคล้องกบัศภุชยั เหมือนโพธ์ิ นนทวฒัน์ สขุผล  

และ ณัฐพร วิรุฬหการุญ (2561) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการส่ือสารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ

องค์กรของพนกังาน มีการส่ือสารภายในองค์กรดีชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบตัิงานตามนโยบายเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัและสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการทํางาน 

 

ข้อจาํกัดในการวจิัย 

ผู้ วิจัยเก็บแบบสอบถามโดยใช้วิธีแบบสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม ดงันัน้ ผลของงานวิจัย

อาจจะมีข้อจํากดัซึง่เป็นไปตามข้อจํากดัของการเก็บกลุม่ตวัอยา่งแบบ Non-Probability  

  

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ 

 1. ด้านลักษณะงานท่ีน่าสนใจ ควรมีพัฒนารูปแบบรายการให้มีความหลากหลาย และสร้าง

คณุประโยชน์ให้แก่สงัคมและสว่นรวมเพิ่มมากขึน้  

2. ด้านลกัษณะงานท่ีมีอิสระในการทํางาน องค์กรเอกชนมีอิสระสงูกว่า จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ใหม่ๆ  ท่ีจดุประกายขึน้จากองค์กรเอกชน 

3. ด้านนโยบาย แต่ละองค์กรควรจะมีนโยบายหลกัท่ีเป็นแกนกลางขององค์กรท่ีพร้อมจะปรับให้

เข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้  

4. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน องค์กรของรัฐบาลและเอกชนมีความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานนัน้เป็นอีกหนึ่ง

ปัจจยัสําคญั 

5. ด้านสวสัดิการ องค์กรรัฐบาลนัน้มีสวสัดิการน้อยกว่าองค์กรเอกชน ในส่วนองค์กรเอกชนท่ีมี

สวสัดกิารท่ีดีอยูแ่ล้วนัน้ ถือเป็นจดุเดน่ท่ีควรรักษาและคงมาตรฐานนีไ้ว้ 

6. ด้านภาวะผู้ นํา หากมีโอกาสในการเพิ่มความใกล้ชิดกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงานใน

องค์กร ก็จะสง่ผลท่ีดีขึน้ในการรับรู้ภาวะระหวา่งผู้ นําและพนกังานในองค์กรได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
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7. ด้านการติดต่อส่ือสาร พบว่า องค์กรท่ีเป็นบริษัททีวีดิจิทัลนัน้จําเป็นจะต้องมีการส่ือสารท่ี

รวดเร็ว ชดัเจน ไมว่า่จะเป็นองค์กรรัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมการทํางานขององค์กรท่ีแตกตา่งกนั 

เพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้ได้กว้างขวางมากขึน้ 

2. อาจใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ เชน่ การสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือนําข้อมลูเชิงลกึท่ีวิเคราะห์ไป

ประยกุต์ใช้และพฒันาให้สอดคล้องในการปฏิบตังิาน 

3. ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป อาจจะเพิ่มการศกึษาในด้านอ่ืน เช่น วิธีการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ

พฒันาองค์กรในรูปแบบใหม ่เป็นต้น 
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