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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น า บุคลากร คุณภาพ การก าหนดกลยุทธ์ และ
นวัตกรรมต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถามจ านวน 420 ชุด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไปที่ท างานใน
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษในประเทศไทย เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมีห้าปัจจัยหลักคือ ภาวะผู้น า ปัจจัยย่อยที่ส าคัญคือ ผลลัพธ์ ปัจเจกบุคคล 
สมรรถนะ ผลลัพธ์ วิสัยทัศน์  ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยที่ส าคัญคือ กระบวนการสรรหา ทักษะด้านการพิมพ์ ด้านภาษาต่างประเทศ 
ด้านคุณภาพปัจจัยย่อยที่ส าคัญคือ การบริการทุกขั้นตอน การออกแบบ กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมปัจจัย
ย่อยที่ส าคัญคือความใหม่และอยากต่อการลอกเลียนแบบ การใช้ความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้าน
การก าหนดกลยุทธ์ปัจจัยย่อยที่ส าคัญคือ การก าหนดกลยุทธ ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การด าเนินงาน การควบคุม 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, บุคลากร, คุณภาพ, กลยุทธ์, นวัตกรรม, ประสิทธิภาพ, อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ 
 

Abstract 
 

 This research aimed for relationship between leadership human quality strategy and innovation 
factors to performance of paper packaging industry in Thailand. The research was a quantitative 
research. The 420 questionnaires were distributed to the executives with intermediate 5 years working 
experience in paper packaging industry in Thailand. Structural equation model was adopted as main 
statistical tool. The result revealed that five main factors are leadership, human and quality in the 
order. Important sub-factors under leadership factor were output of process, individual capability and 
vision. Important sub-factors under human factor were recruitment process, printing skills, and foreign 
language. Important sub-factors under quality factor were service design and eco-friendly process. 
Important sub-factors under innovation were new invention, knowledge imitation and creativity 
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technology application. Important sub-factors under strategies were strategic environment, operation 
analysis and controlling. 
 

Keywords: leadership, human, quality, strategy, innovation, performance, paper packaging industry 
 

บทน า 

ปัจจุบันนี้การแข่งขันทางการบริหารจัดการเพื่อน ามาสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในองค์การค่อนข้างมีความยากล าบากเพราะปัจจุบันหากองค์การหรือผู้น าองค์การไม่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการที่ดีท้ังภายนอกและภายในองค์การจะส่งผลกระทบต่อรายได้และการเจริญเติบโต
ขององค์การไม่มากก็น้อย โรงพิมพ์เป็นหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรงในหลายๆด้านซึ่งผู้ประกอบการเองต้องปรับตัว
และสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อลองรับตลาดที่ก าลังจะเติบโตในอนาคต ดังน้ันธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆจึงต้องมีการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์การ ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความ
ใส่ใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและโดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้  

ธุรกิจโรงพิมพ์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท เพราะเป็นธุรกิจที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น าบรรจุภัณฑ์ไปใส่หรือห่อหุ้มเพื่อความสวยงาม น่าสะสม จาก
การศึกษาค้นคว้าอัตราการส่งออก การเติบโตของธุรกิจหลายประเภทที่ต้องพึ่งพาและน าบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษไปใช้
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเลือกช้ือเลือกใช้สินค้ามากขึ้น นอกจากนี้
อัตราการขายตัวของสินค้าอุปโภคบริโภคมีอัตราการขยายตัวไปในทางที่ดี ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคและกระแสนิยมใน
สังคมยุคนี้ ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โภคได้อย่างชัดเจน ผู้ประกอบการธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต้องทบทวนสร้างกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมได้ การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรต่อประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผู้น า บุคลากร คณุภาพ กลยุทธ์  

และนวัตกรรม ต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษในประเทศไทย 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ภาวะผู้น า คือ สิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ องค์การ หรือธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ การไร้สภาพของภาวะ

ผู้น าส่งผลกระทบต่อองค์การในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การไร้ทิศทางเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติตามพันธกิจและการบรรลุวิสัยทัศน์ การ
เคลื่อนตัวอย่างเช่ืองช้าเพื่อไปสู่ความส าเร็จ  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารขององค์การส่วนมาก ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ตั้งสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ การตัดสินใจที่เหมาะสม และถูกที่ถูกเวลาจะท าให้องค์การขับเคลื่อน
ไปสู่ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจล าพังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ เพราะหลังจากที่มีการตัดสินใจไปแล้ว 
องค์การยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของกาน าเอาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ   นั่นหมายถึงผู้น าจะต้องมีอ านาจในการโน้มน้าว
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พฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และเอาชนะแรงต่อต้านที่มีในองค์การได้ ดังนั้นภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าจึงมี
ความส าคัญต่อการน าเอาการตัดสินใจไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ Huges, Ginnett, & Curphy (2012) 

การพัฒนาบุคลากรคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม 
ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาบุคคลากรส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อ
องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ James (1970) ได้ให้ความหมาย
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เอื้ออ านวยให้มนุษย์ในองค์การ
สามารถพัฒนาตนเองได้ และยังสอดคล้องแนวของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ, นิธิมา ยืนยง, พงศ์ธวัช จันทบูลย์ (2560)  ได้ให้
ความหมายว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย ์พบว่าด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือด้าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติการ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทน และ
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก 

การจัดการคุณภาพ  หมายถึงกิจกรรมหรือ กระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
ของการน างานทุกส่วนกิจกรรม ตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการท างาน เป็นระบบการบริหารงานท่ีเป็นคุณภาพในทุกด้าน
ขององค์การ ที่จะปรับปรุงการท างานให้บรรลุเป้าหมายและมีสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทุกอย่างจะต้องมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การมองเห็นความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นทุกคนจะต้องให้
ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน การปรับปรุงคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนเป้าหมายที่ส าคัญคือการมุ่งท าให้เกิดความ
พึ่งพอใจของลูกค้าภายในและภายนอก วัตถุประสงค์หลักของการจัดการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบก าหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ  
Evans and Lindsay (2008:12) ได้ให้ความหมายว่า การก าหนดคุณภาพการผลิต ความคงเส้นคงวาและการสร้างความ
พึงใจของลูกค้าและการบริการลูกค้าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ  Verma และ Boyer (2009:28) ได้ให้
ความหมายว่า ความสามารถของผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) การตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างคงเส้นคงวา
หรือเกินความคาดหวังของลูกค้าถือเป็นคุณภาพ 
  การก าหนดกลยุทธ์ คือแผนงานรวมของบริษัทที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทแนวทาง
ในการด าเนินงานที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย หรือวิธีการในการแข่งขันที่จะท าให้องค์การสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หรือแนวทาง
ในการท าให้องค์การประสบความส าเรจ็ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Wheelen & hunger (1995) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ
จะต้องมีกลยทุธ์ เพื่อเอาชนะคู้แข่งขันและเผชิญกับภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม ซึ่งค าถามเพื่อหารค าตอบของการก าหนดกลยุทธ์ 
คือ “ท าอย่างไร เราจะไปถึงที่เราต้องการไป” (How will we get there) และยังสอดคล้องHopkins & Hopkins (2006) ได้ให้
ความหมายว่า องค์การที่มุ่งความส าคัญที่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะมีผลก าไรที่มากกว่าองค์การที่ไม่ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ 

นวัตกรรม เป็นขบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นอย่างซ้ าๆ ในการสร้างและปรับเปลี่ยนความคิด
ไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความใหม่ต่อองค์การ Nohria and Gulati (1996) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mansfield ( 1983) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมในระดับองค์การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ Hult et al (2004) ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริหารน านวัตกรรมมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างความท้ายทายใหม่เพื่อท าให้องค์การประสบความส าเร็จในอนาคต 
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 ประสิทธิภาพและพฤติกรรมขององค์การมีผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จของกลยุทธ์ขององค์การ 
(Skinner,1971) ดังนั้น ระบบการวัดประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการออกแบบและการการด าเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์การในการสร้างและเช่ือมโยงกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท างานเป็นกลุ่มของบุคคลากร(Bierbusse and 
Siesfeld 1997; Kaplan and Norton 1996; Nanni et al, 1992Schneider-man, 1999) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(Greatbanks และ Boaden 1998; Lynch and Cross,1991; Meekings 1995; Neely et al, 2002) ว่าการสร้างหรือการจัดท า
กลยุทธ์ต้องให้เหมาะสมกับกิจการและการด้านการด าเนินงานขององค์การ ระบบการวัดประสิทธิภาพ (Atkinson and 
Waterhouse, 1997; Bourne et al., 2000 ; Dixon et al, 1990; Goold ,1991; Kaplan and Norton ,1992 ) 
 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) แจกแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารระดับสูง กลาง ของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเป็นประชากร
และกลุ่มประชากรตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นหลัก 

การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต แนวคิดและเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรง
พิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน โดยเลือกขนาดประชากรที่มีทุนจดทะเบียน 20 ล้าน(บาท) ของภาคกลางในประเทศ
ไทย จ านวนทั้งสิ้น 416 โรงพิมพ์ (ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม สืบค้นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2560) โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) และแจกแบบสอบถามผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ของสถานประกอบการโรง
พิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการสุ่มประชากรตัวอย่างดังนี้ 

การสุ่มประชากรตัวอย่าง Sample Size) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเจาะจงที่เป็น
หน่วยตัวแทนประชากร ในการวิจัยนี้การก าหนดขนาดตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดโมเดลสมการโครงสร้างในการ
วิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่าควรก าหนดขนาดตวัอย่าง 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554, น.38) 

การที่จะได้ขนาดประชากรตัวอย่างที่มีความเหมาะสมที่จะให้ข้อมูลวิจัยที่ถูกต้องมากที่สุด ควรค านึงถึงการ
ก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ตัวแปรกี่ตัวแปรในการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เจาะจงก าหนดตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรคือ  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ การจัดการคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การจัดการ
นวัตกรรม การก าหนดกลยุทธ์  โดยมีตัวแปรย่อยของทั้ง 5 ตัวแปรหลักนี้มี 18 ตัวแปร รวมทั้งก าหนดตัวแปรตาม 1 ตัว
แปรคือ ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีปัจจัยย่อยๆ อีก 3 ปัจจัยคือ ความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
คุณภาพการผลิตและการบริการ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ จากตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรและตัว
แปรตาม 1 ตัว ซึ่งมีตัวแปรย่อยรมทั้งสิ้น 21 ตัว ตัวแปรย่อย ดังนั้นจ านวน 20 เท่าของตัวแปรเท่ากับ 21x20 = 420 
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการระดับกลาง จ านวน 420 คน 
 

ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มี
ประสิทธิภาพในประเทศไทย 
 จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เรื่องตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420  ตัวอย่างนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
จัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ์กระดาษท่ีมีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบัความหมาย 

1.ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์ 4.04 0.798 มาก 
2.การจัดการคุณภาพ 4.08 0.770 มาก 

3.การพัฒนาบุคลากร 3.91 0.880 มาก 
4.ด้านการจัดการนวัตกรรม 3.96 0.816 มาก 
5.การก าหนดกลยุทธ์ 3.97 0.776 มาก 

6.ตัวช้ีวัด 3.55 0.781 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.91 0.803 มาก 

 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน จากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 ตัวอย่างโดยภาพรวม
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.91)ในส่วนปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ  ( x = 4.08) มากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ ( x = 4.04) และ การก าหนดกลยุทธ์ ( x = 3.97) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการบริหารองค์การ 4.26 0.671 มากที่สุด 
2. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในองค์การ 

4.12 0.722 มาก 

3. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานในองค์การ 4.00 0.775 มาก 

4. ผู้น าของท่านเป็นคนที่สร้างขวัญก าลังในการท างานให้กับบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

3.95 0.835 มาก 

5.ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่สร้างความเช่ือมั่นและมีการโน้มน้าวจูงใจในการท างาน 3.97 0.837 มาก 

6.ผู้น าของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพได้ชัดเจน 3.99 0.814 มาก 
7. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.14 0.774 มาก 

8. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับทีมงาน 4.04 0.770 มาก 
9. ผู้น าของท่านมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 4.00 0.833 มาก 

10 ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ 

4.05 0.833 มาก 

11.ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานท่ีท ามีการบริหารจัดการงานอย่าง
เป็นระบบ 

4.09 0.773 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

12. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.10 0.764 มาก 

13. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร 4.02 0.833 มาก 
14. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ท่ีชัดเจน 4.01 0.833 มาก 

15. ผู้น าของท่านเป็นผู้บริหารที่มีทักษะในการบริหารจัดการองค์รอบด้าน 4.03 0.831 มาก 
16. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 4.08 0.814 มาก 

17. ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4.08 0.822 มาก 
18.ผู้น าของท่านสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี 4.01 0.824 มาก 

19.ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านมีความเป็นธรรม  4.02 0.811 มาก 
20.ท่านคิดว่าผู้น าของท่านบริหารจัดการบนพ้ืนฐานความถูกต้อง 4.02 0.817 มาก 

รวม 4.04 0.798 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 20 คุณลักษณะนั่น จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 4.04) ในข้อค าถาม ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
สติปัญญาในการบริหารองค์การ ( x = 4.26) มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ( x = 4.14) และ ผู้น าของท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ     
( x = 4.12) ตามล าดับ จากปัจจัยย่อยทั้ง 20 แบ่งเป็นปัจจัยย่อย 4 ด้านคือ โดยด้านปัจเจกบุคคล มีค าถามข้อท่ี 1-7  ด้าน
สมรรถนะ มีค าถามข้อท่ี 8-11 ด้านผลลัพธ์ มีค าถามข้อท่ี 12-15  ด้านวิสัยทัศน์ มีค าถามข้อท่ี 13-20 

 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ด้านการจัดการคุณภาพ 

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1. องค์การของท่านมีการบริการที่ครบทุกขั้นตอน อาทิ การรับงาน การ
ออกแบบ  การจัดพิมพ์ การส่งมอบ 

4.24 0.723 มากที่สุด 

2. องค์การของท่านมีการบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

4.17 0.744 มาก 

3. องค์การของท่านมีการบริการหลังการขาย 4.07 0.823 มาก 

4.องค์การของท่านมีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 3.97 0.855 มาก 
5.องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการสร้างทีมงานสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ 

3.98 0.811 มาก 

6 องค์ของท่านใช้วัตถุดิบมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 4.10 0.747 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

7. องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์การอย่างยั่งยืน 

4.11 0.734 มาก 

8. องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อตลาด 

4.08 0.752 มาก 

9. องค์การของท่านเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม  

4.05 0.762 มาก 

10. องค์การของท่านรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  4.10 0.754 มาก 
รวม 4.08 0.770 มาก 

 

จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่าการจัดการคุณภาพจ านวน 10 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ( x = 4.08) ในข้อค าถาม องค์การของท่านมีการบริการที่ครบทุกขั้นตอน อาทิ การรับงาน การ
ออกแบบ  การจัดพิมพ์ การส่งมอบ ( x = 4.24) มากที่สุด รองลงมาคือ องค์การของท่านมีการบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า( x = 4.17) และ องค์การของท่านมีการจัดการคุณภาพที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์การอย่างยั่งยืน ( x = 4.11) ตามล าดับ 

จากปัจจัยย่อยทั้ง 10 แบ่งเป็นปัจจัยย่อย 3 ด้านคือ โดยด้านการบริการทุกขั้นตอน มีค าถามข้อท่ี 1-3  ด้าน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีค าถามข้อที่ 4-6 ด้านกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค าถามข้อท่ี 7-10   
 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1.องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศได้ 

3.90 0.955 มาก 

2.องค์การของท่านมีการส่งเสริมพฒันาบุคลากรโดยการส่งไปอบรมยัง
ต่างประเทศ 

3.57 1.228 มาก 

3.องค์การของท่านมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ ตรงกับลักษณะงานขององค์การ 

3.90 0.848 มาก 

4.องค์การของท่านให้ความส าคัญกับบุคลากรด้านสวัสดิการ 3.85 0.892 มาก 

5. องค์การของท่านให้เกียรติ ยกย่องกับบุคลากรที่ท าดีเพื่อเป็นตัวอย่าง 3.89 0.904 มาก 
6. องค์การของท่านจ่ายค่าตอบแทนท่ีพอใจ 3.86 0.885 มาก 
7. องค์การของท่านมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล 3.90 0.825 มาก 

8. องค์การของท่านสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3.95 0.781 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

9.องค์การของท่านมีการเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ 4.03 0.850 มาก 

10.องค์การของท่านมีบุคลากรที่มคีวามรู้ทักษะดา้นการพิมพ์โดยตรง 4.09 0.782 มาก 
11. ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานดา้นงานพิมพ์จึงสามารถปฏิบัติงานรอบ
ด้านในการพิมพ์อย่างเป็นระบบได ้

4.09 0.789 มาก 

12.องค์การของท่านมีการสร้างทมีงานเพ่ือถ่ายทอดประสบการณร์ว่มกัน                      4.00 0.863 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.880 มาก 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากร จ านวน 12 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ( x = 3.91) ในข้อค าถาม องค์การของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้านการพิมพ์โดยตรง และ 
ท่านคิดว่าบุคลากรมีพื้นฐานด้านงานพิมพ์จึงสามารถปฏิบัติงานรอบด้านในการพิมพ์อย่างเป็นระบบได้ ( x = 4.09) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ องค์การของท่านมีการเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ ( x = 4.03 ) และ 
องค์การของท่านมีการสร้างทีมงานเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน ( x = 4.00) ตามล าดับ 

จากปัจจัยย่อยทั้ง 12 แบ่งเป็นปัจจัยย่อย 3 ด้านคือ โดยด้านทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีค าถามข้อที่ 1-2
ด้านกระบวนการสรรหา มีค าถามข้อที่ 3-7 ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานรอบด้านทางการพิมพ์ มีค าถามข้อท่ี 8-12  
 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ด้านการจัดการนวัตกรรม 

ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสรา้งนวัตกรรมที่แปลกและใหม่ ยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ 

3.85 0.863 มาก 

2.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสรา้งสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑท์ี่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.99 0.795 มาก 

3. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีผลิตภณัฑร์ูปลักษณ์ที่สวยงามนา่สะสม 3.94 0.818 มาก 
4.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีนวัตกรรมที่โดดเด่นให้กับผลติภณัฑ์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

3.92 0.861 มาก 

5.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.96 0.822 มาก 

6.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการสื่อสารและสร้างสรรคผ์ลงานพิมพ ์

4.12 0.740 มาก 

รวม 3.96 0.816 มาก 
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จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการจัดการนวัตกรรม จ านวน 6 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ( x = 3.96) ในข้อค าถาม ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ ( x = 4.12) มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการ
สร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( x = 3.99) และ ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ( x = 3.96) ตามล าดับจากปัจจัยย่อยทั้ง 6 แบ่งเป็นปัจจัยย่อย 
3 ด้านคือ โดยด้านความใหม่และอยากตอ่การลอกเลียนแบบ มีค าถามข้อที 1 ด้านการใช้ความรู้และการคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีค าถามข้อท่ี 2-4 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีค าถามข้อที่ 5-6  

 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

ปัจจัยด้านการก าหนดกลยุทธ ์
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มกีารก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

4.00 0.773 มาก 

2. องค์การของท่านมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสรา้งความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

4.00 0.784 มาก 

3.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นเป็นอย่างดี 

3.93 0.777 มาก 

4.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

3.92 0.797 มาก 

5.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย การด าเนินการด้าน
ต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ 

3.95 0.761 มาก 

6.ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน 
ในการด าเนินงาน 

3.99 0.787 มาก 

7.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการก าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมการ
ท างานทุกข้ันตอนเพ่ือลดการสูญเสีย 

4.00 0.772 มาก 

8.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการควบคุมการด าเนินงานเพื่อสอดคล้อง
ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ 

4.00 0.763 มาก 

รวม 3.97 0.776 มาก 
 

จากตารางที่ 6  แสดงให้เห็นว่าการก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 8 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ( x = 3.97) จะเห็นได้มีข้อค าถามที่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 4 ข้อค าถาม ดังนั้นในข้อค าถาม ท่านคิดว่า
องค์การของท่านได้มีการก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ , องค์การของท่านมีการก าหนดกลยุทธ์
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ,  ท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ในการ
ด าเนินงาน และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการควบคุมการด าเนินงานเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ( x = 4.00) มาก
ที่สุด รองลงมาคือท่านคิดว่าองค์การของท่านได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ในการด าเนินงาน ( x = 3.99)  
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และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการสร้างเป้าหมาย การด าเนินการด้านต่างๆในองค์การ อย่างรอบครอบ ตรงตาม
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้( x = 3.95) ตามล าดับ 

จากปัจจัยย่อยทั้ง 8 แบ่งเป็นปัจจัยย่อย 3 ด้านคือ โดยด้านการก าหนด มีค าถามข้อที 1-2 ด้านวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม มีค าถามข้อท่ี 3-4 ด้านการด าเนินงาน มีค าถามข้อท่ี 5-6 ด้านการควบคุม มีค าถามข้อที 7-8 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มี
ประสิทธิภาพในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการของโรงพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย ด้านตัวช้ีวัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ 

ปัจจัยด้านตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจดัการประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดบั
ความหมาย 

1. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า 4.17 0.762 มาก 

2. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้เครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า 4.19 0.755 มาก 
3. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการขบวนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.09 0.810 มาก 

4.ท่านคิดว่าองค์การของท่านเป็นผู้น าด้านต้นทุน 4.03 0.789 มาก 
5. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการด้านการบริการที่รวดเร็ว 4.16 0.781 มาก 
6.ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ 

4.19 0.785 มาก 

7.ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 4.20 0.793 มากที่สุด 

รวม 3.55 0.781 มาก 
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ จ านวน 7 ด้านนั่น จากประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 3.55) ในข้อค าถาม ท่านคิดว่าองค์การของท่านผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ   
( x = 4.20) มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า  และท่านคิดว่า
องค์การของท่านมีการจัดการใช้เครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ( x = 4.19)  และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีการจัดการใช้
วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า ( x = 4.17) ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : ตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์กระดาษในประเทศไทย 
 
 
 

Chi-square = 177.78, df = 110, P = 0.00, CMIN/DF = 1.616, GFI =0.957, RMSEA = 0.038 
 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์

ปัจเจกบุคล 0.89 

 

วิสัยทัศน์ 0.90 

 

สมรรถนะ0.87 

 
ผลลัพธ์ 0.91 

 
0.03 

การจัดการคุณภาพ 

 
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0.87 
ส่ิงแวดลอ้ม 

การออกแบบ 0.84 

 
การบริการทุกขั้นตอน 0.81 

 0.28 

การพัฒนาบุคลากร 

 

กระบวนการสรรหา 0.91 

 
ทักษะด้านการพิมพ ์0.93 

 
ด้านภาษาตา่งประเทศ 0.76 

0.40 

การจัดการนวัตกรรม 

 

ความใหม ่0.75 

 
เทคโนโลย ี0.83 

 
ความคิดสร้างสรรค ์0.86 

 

-0.24 

การก าหนดกลยุทธ์ 

 

การก าหนด 0.86 

 

สภาพแวดล้อม 0.85 

 
การด าเนินงาน 0.84 

 
การควบคุม 0.82 

 

0.36 

ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
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ตารางที่ 8 ผลการแยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย 

ตัวแปรผล 
ตัวแปรเหตุ 

LD QT HR IV ST 
PER 0.03 0.28 0.40 -0.24 0.36 

*p<0.05 
 การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศไทย ผลการทดสอบ  พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเด่นดวง ค าตรง (2544) ว่าพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติและด้านองค์กร คือ นโยบายโครงสร้างและการจัดการ เพื่อ ไปสู่คุณภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและ
เกิดความ พึงพอใจกับปฏิบัติงาน ผู้จัดการและสมาชิกในองค์กรมากขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Rakich, 

Longest, and Darr (1994 : 613) ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม 
ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพราะว่าองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ไปอมรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและการติดต่อสื่อสาร การฝึกฝนการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความเช่ียวชาญ ซึ่งอาจสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร มีผลต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย   
 การก าหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการจัดการจัดการที่มีประสทิธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ์กระดาษในประเทศ
ไทย ผลการทดสอบ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hitt, Ireland, & Hoskisson (2005) ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการ
จัดการประสิทธิภาพขององค์การเพื่อความได้เปรียบในการบริหารจัดการนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Bovee et 

al. (1993) ว่าการเลือกที่จะคิดหรือท าจากหลายทางที่เป็นไปได้ ในการสร้างหรือก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลส าเร็จของการ
แก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การก าหนดทิศทางขององค์การที่แน่นอน การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
การสร้างความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ และการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์การ 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การก าหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย เพราะว่า การบริหารจัดการส่วนใหญ่ขององค์การมุ่งเน้นและตอบสนองต่อ การก าหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีการก าหนดนโยบาย
และทิศทางที่ชัดเจน ในการด าเนินงาน และมีการควบคุมการด าเนินงานเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ไว้อย่างอย่าง
ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งอาจสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การก าหนดกลยุทธ์ มีผลต่อการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย 

 การจัดการคุณภาพ มีผลต่อการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศไทย ผลการทดสอบพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Evans and Lindsay (2008:12) ว่าการก าหนดคุณภาพการผลิต ความ
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คงเส้นคงวาและการสร้างความพึงใจของลูกค้าและการบริการลูกค้าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Verma และ Boyer (2009:28) ว่าด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคงเส้นคงวาหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าถือเป็นคุณภาพ 

 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์กัประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย  เพราะว่าในองค์การส่วนใหญ่มั่งเน้นและให้ความส าคัญทาง ด้านการบริการที่ครบทุก
ขั้นตอน การรับงาน การออกแบบ การจัดพิมพ์ การส่งมอบ มากที่สุด ซึ่งอาจสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการคุณภาพมี
ความสัมพันธ์กัประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย   
 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

                       
 
 การพัฒนาบุคลากรองค์การ 
 เนื่องจากการพัฒนาบุคคลลากรมีอิทธิผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ดังนั้น 
ผู้บริหารซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดการควรให้ความส าคัญส าคัญในการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย 
การเพิ่มทักษะความรู้ดานภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญส าคัญที่ผู้บรหิารควรส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและให้มีความเช่ียวชาญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งเน้นการพัฒนา การสรรหา การคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษให้เกิดความเช่ียวชาญ
รอบด้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 ด้านการก าหนดกลยุทธ์  
 การก าหนดกลยุทธ์อิทธิผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ดังนั้นผู้บริหารควร
สนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นส าคัญในการวิเคราะห์จุดเด่นของอุตสาหกรรมและเพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องของการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย
การวางแผนกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ มุ่งเน้นความส าคัญการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงการ
ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน
การวางแผนและควบคุมแผนการด าเนินงานในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

THE HSQP MODEL 
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 การจัดการคุณภาพ 
 การจัดการคุณภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดการจัดการคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริหารควรมุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกส่วนของกิจกรรมในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมไปถึงให้
ความส าคัญในเรื่องระบบการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพในทุกด้านขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องของการมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการรวมไปถึงการออกแบบสินค้าที่
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องของ
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์การเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์ความได้เปรียบการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการท างานขององค์การในทุกๆด้าน ตลอดสายงานการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนทุกกระบวนการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานและวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 3. การศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์ เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยมากขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อประสิทธิภาพขององค์การที่ดียิ่งต่อไป 
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