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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การ

พฒันาความงอกงามแห่งตน กบัความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร วิธีการวิจัย กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 105 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) มาตรวดัการการ

รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร (α = .94)  2) มาตรวดัการพฒันาความงอกงามแห่งตน (α = .90) และ 3) มาตรวดั

ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร (α = .91) ผลการวิจัย พบวา่ 1) การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมี

สหสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .38, p < .01)       

2) การพฒันาความงอกงามแห่งตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (r = .60, p < .01) และ 3) การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัการพฒันาความงอกงามแห่งตน

งานสามารถร่วมกนัท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้โดยมีเพียงการพฒันาความงอกงาม 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการพมิพ์บทความ 
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แห่งตนเท่านั้นท่ีสามารถท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในระดบั 

 = 0.58, p < .001  

 ค าส าคัญ : การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร, การพฒันาความงอกงามแห่งตน, ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง

ขององคก์าร 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the relationships among perceived organizational support, 

personal growth initiative, and organizational readiness for change. The Methodology: Participants were 105 

employees in Bangkok and suburban working area. The instruments were 1) perceived organizational support 

scale (α = .94) 2) personal growth initiative scale (α = .90) และ 3) organizational readiness for change scale (α 

= .91). The results indicated that 1) perceived organizational support is significantly positively correlated with 

organizational readiness for change (r = .38, p < .01) 2) personal growth initiative is significantly positively 

correlated with organizational readiness for change (r = .60, p < .01) and 3) perceived organizational support and 

personal growth initiative can predict the organizational readiness for change together (R2 = .36, p< .001) but 

only personal growth initiative can significantly predict organizational readiness for change. The standard 

regression coefficient of personal growth initiative is 0.58 ( = 0.58, p < .001). 

Key words: Perceived Organizational Support, Personal Growth Initiative, Organizational Readiness for Change 
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บทน า 

 ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในโลกธุรกิจ ท า
ใหอ้งคก์ารหลายแห่งตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง
ท่ีส าคญัมากมาย หากองค์การไม่สามารถปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ให้เข้ากันกับความเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
ต่างๆได้ องค์การก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้หรืออยู่
รอดไดย้าก (Siddiqui, 2011) ทว่า การท่ีองคก์ารจะ
เปล่ียนแปลงได้ จ  าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจาก
พนักงานอย่างมาก เพราะพนักงานถือเป็นแรง
ขบัเคล่ือนส าคญัขององคก์าร หากพนกังานมีเจตคติท่ี
ไม่ดีต่อการเปล่ียนแปลง พนกังานก็อาจจะไม่ยอมให้
ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้การ
เตรียมพร้อมให้พนักงานมีความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ารจึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่  
 แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
(Perceived organizational support) Eisenberger, 
Huntington และ Sowa (1986) ไดก้ล่าววา่เป็นความ
เช่ือโดยทัว่ไปของพนกังานท่ีพิจารณาวา่ องค์การได้
ให้ความส าคญัและให้คุณค่าในการทุ่มเทการท างาน 
ดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู ่รวมถึงการปฏิบติัท่ีดีต่อ
พนกังานในอนาคต และสร้างค่านิยมขององค์การท่ี
ก่อให้เกิดความร่วมมือข้ึนภายในองคก์าร นอกจากน้ี 
ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social exchange 
theory)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในแนวคิดของการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ารยงัไดอ้ธิบายวา่การแลกเปล่ียน
ทางสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือมัน่ว่าการ
แสดงไมตรีจิตจะไดรั้บการตอบแทนในอนาคต จะท า
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นภาระหน้าท่ี ความกตญัญู
กตเวที และท าให้เกิดความไวว้างใจในความสัมพนัธ์

ทางสังคม (Blau, 1964, อา้งถึงใน วิธัญญา วณัโณ 
2546) เม่ือพนกังานรับรู้วา่ตนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งดี
จากองค์การ พนักงานจะเกิดความรู้สึกผูกพนักับ
องค์การ ต้องการท าประโยชน์ตอบแทนให้กับ
องคก์าร หากองคก์ารตอ้งการสร้างความเปล่ียนแปลง
ซ่ึงต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจของพนักงาน 
พนักงานก็พร้อมท่ีจะสนับสนุนความเปล่ียนแปลง 
เพราะพนักงานเล็งเห็นแล้วว่าถือเป็นการตอบแทน
องคก์าร 
 การพฒันาความงอกงามแห่งตน (Personal 
growth initiative) เป็นหน่ึงในแนวคิดของจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive psychology) มีพื้นฐานจากแนวคิด
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) 
Robitschek (1998) ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมศึกษาแนวคิดน้ีได้
อธิบายไวว้่า แมก้ารรับรู้ความสามารถของตนเองถือ
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพฒันาความงอกงาม
แห่งตน แต่ส่ิงท่ีท าให้การพฒันาความงอกงามแห่ง
ตนมีขอบเขตท่ีกว้างกว่าและแยกจากการรับ รู้
ความสามารถของตนเองคือ องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม ท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลมีการปฏิบติัจริง
เพื่อพฒันาความงอกงามให้เกิดข้ึนกับตนเอง หาก
พนักงานพิจารณาแล้วว่าการเปล่ียนแปลงของ
องค์การสามารถเอ้ือให้ตนไดใ้ชท้กัษะความสามารถ
ในการพฒันาความงอกงามแห่งตนได ้พนกังานก็จะมี
เจตคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงขององค์การ ไม่ยึดติด
ในวิธีการเดิม พร้อมท่ีจะสนบัสนุนและปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตนเองเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงน้ีใหเ้กิดข้ึน 

แนวคิดเ ร่ืองการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การและการพฒันาความงอกงามแห่งตน จึงได้
เขา้มามีบทบาทเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมรับ

ช่ือเร่ืองอยา่ใหเ้กินกั้นหนา้ กั้นหลงั 
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การเปล่ียนแปลงขององคก์ารในการศึกษาน้ี โดยการ
รับรู้การสนบัสนุนจากองค์การถือเป็นปัจจยัภายนอก
บุคคลและการพฒันาความงอกงามแห่งตน ถือเป็น
ปัจจยัภายในบุคคล 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัสนใจศึกษาวา่ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ การพฒันาความงอกงาม
แห่งตน และความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
องค์การ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อจะได้น า
ข้อมูลจากการวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การให้
เกิดข้ึนในตวัพนกังาน 
 ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยได้ตั้ งสมมติฐานในการวิจัยไว้
ดงัน้ี 
 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความพร้อม รับการ
เปล่ียนแปลงขององคก์าร 
 2. การพัฒนาความงอกงามแห่งตนมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความพร้อม รับการ
เปล่ียนแปลงขององคก์าร 
 3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ และ
การพฒันาความงอกงามแห่งตน สามารถร่วมกัน
ท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1. กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ 
พนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ านวน 105 คน โดยมีตวัแปรอิสระ 2 ตวั
แปรได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
การพฒันาความงอกงามแห่งตน และตวัแปรตาม คือ 
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การ โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ 
Hair, Black, Babin และ Anderson (2010) ก าหนดวา่ 
ตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ควรสุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 20 
คน ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 105 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัย ในค ร้ัง น้ี  คือ 

แบบสอบถาม ประกอบดว้ยมาตรวดั 4 ส่วน ดงัน้ี 
- แบบสอบถามส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม
ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร 
(Demographic data) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัต าแหน่งงาน อายงุานในองคก์ารปัจจุบนั ระดบั
ต าแหน่งงาน และลักษณะการเปล่ียนแปลงของ
องคก์าร 
- มาตรวดัการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ ผูว้ิจยั
ใช้มาตรวดัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอุไร 
ฆังวา รี  (2551) ซ่ึ งพัฒนาตามแนวคิดของ 
Eisenberger, Huntington และ Sowa (1986) มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .94 
- ม า ต รวัด ก า รพัฒนา คว าม งอก ง าม แ ห่ งตน 
ผูว้ิจยัพฒันามาจากมาตรวดัการพฒันาความงอกงาม
แห่งตนของพิชามญชุ์ บุญสิทธ์ิ (2554) ซ่ึงเรียบเรียง
และพฒันาจากมาตรวดั Personal Growth Initiative 
scale-II: PGIS-II ของ Robitschek (2009) จ  านวน 24
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ข้อ มี 4 องค์ประกอบได้แก่ ความพร้อมในการ
เปล่ียนแปลง การวางแผน การใช้แหล่งทรัพยากร 
และการกระท าอย่างตั้งใจ โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้กระทง
เพิ่มอีก 8 ขอ้ รวมทั้งส้ินเป็น 32 ขอ้ จากนั้นน ามาตรท่ี
สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงาน
บริษทัเอกชนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 72 คน และหาค่าอ านาจการจ าแนกดว้ยการ
ทดสอบค่าสถิติที (t-test) ก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 พบวา่ ขอ้กระทงผา่นทุกขอ้ จากนั้น จึงน า
ขอ้กระทงท่ีผา่นการวเิคราะห์ค่าสถิติทีมาวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งรายขอ้กบัคะแนน
รวมของขอ้อ่ืน ๆ (Corrected item-total correlation: 
CITC) ขอ้กระทงท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้กระทง
แต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อ่ืนทั้งหมดท่ีต ่ากว่า
ค่า r วิกฤตจะถูกตดัออก จากการวิเคราะห์พบวา่มีขอ้
กระทงท่ีถูกตดัออก 1 ขอ้ จึงมีขอ้กระทงท่ีผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 31 ขอ้ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค
เท่ากบั .90 
-มาตรวดัความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 
ผูว้จิยัพฒันามาจากมาตรวดัความพร้อมรับการเปล่ียน 
แปลงขององคก์ารของ นลิน เตชะสกุลสิน (2554) 

ท่ีพฒันามาตรวดัจากแนวคิดของ Holt และคณะ 
(2007) จ านวน 27 ขอ้ มี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ความสามารถของ
บุคคลต่อการเป ล่ียนแปลง การสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหารในองคก์าร และการไดรั้บผลกระทบของแต่
ละบุคคล โดยผูว้ิจยัเรียบเรียงขอ้กระทงให้มีลกัษณะ
ความเป็นทัว่ไปมากยิ่งข้ึน จากนั้นน ามาตรท่ีสร้างข้ึน
ไปทดลองใช ้(try out) กบัพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 72 คน และ
หาค่าอ านาจการจ าแนกดว้ยการทดสอบค่าสถิติที (t-
test) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่ ขอ้
กระทงผา่นทุกขอ้ จากนั้น จึงน าขอ้กระทงท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ค่าสถิติทีมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งรายขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อ่ืน 
ๆ (Corrected item-total correlation: CITC) ขอ้
กระทงท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้กระทงแต่ละขอ้
กบัคะแนนรวมของขอ้อ่ืนทั้งหมดท่ีต ่ากวา่ค่า r วิกฤต
จะถูกตดัออก โดยมีขอ้กระทงถูกตดัออก 1 ขอ้ จึงมี
ข้อกระทงท่ีผ่านเกณฑ์ทั้ งหมด 26 ข้อ ได้ค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ า ค ร อนบ า ค เ ท่ า กั บ  .91

 

ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร การพฒันาความงอกงามแห่งตน กบัความพร้อมรับ 
การเปล่ียนแปลงขององคก์าร 

ตัวแปร M SD 
ตัวแปร 

1 2 3 

1.  การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 3.66 0.50 -   

2.  การพฒันาความงอกงามแห่งตน 4.28 0.44 .59** -  

3.  ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 3.34 0.39 .38** .60** - 

**p < .01, หน่ึงหาง. 
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 มาตรวดัในงานวิจยัน้ีเป็นมาตรประมาณค่า 
(Likert scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาตรวดัการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การและมาตรวดัความพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงขององคก์าร และเป็นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ มาตรวดัการพฒันาความงอกงาม
แห่งตน 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 3.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 
เพื่อรายงานข้อมูลพื้นฐานของทั้งข้อมูลส่วนบุคคล
และตวัแปรในการวจิยั 
 3.2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองค์การ การพฒันาความงอกงามแห่ง
ตน และความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 
 3.3 การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบวิธี Enter 
method เพื่อวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ การพฒันาความงอกงามแห่งตน กบัความ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การ และสร้าง
สมการท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ารโดยใชค้วามเช่ือมัน่ในการรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์การ และการพฒันาความงอกงามแห่งตน 
เป็นตวัท านาย 

ผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวจิยัมีดงัน้ี 
 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
สหสั มพัน ธ์ ท า งบวกกับ คว า มพ ร้ อม รับก า ร
เปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

(r = .38,  p < .01) 
 2. การพัฒนาความงอกงามแห่งตนมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความพร้อม รับการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(r = .60,  p < .01) 
 ดงัผลท่ีสรุปไวใ้นตารางท่ี 1 
 3. มีเพียงการพฒันาความงอกงามแห่งตน ( 
= 0.58,  p < .001) ท่ีสามารถท านายความพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงขององค์การไดร้้อยละ 36 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 ส่วนการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ารไม่สามารถท านายความพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงขององค์การได ้( = 0.03, ns) 
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในการ
ท านายความพรัอมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร ดว้ยวิธีใส่ตวัแปร
อิสระเขา้สมการทุกตวัพร้อมกนั 

ตวัแปร 
 Unstandardized 

Coefficients 
     Standardized 

Coefficients 
B SE B β 

(Constant) 1.06 0.30  

Perceived 
Organizational Support 

 
0.02 

 
0.07 

 
0.03 

Personal Growth 
Initiative 

 
0.50 

 
0.08 

 
0.58*** 

***p < .001., R2 = .36 
 

 จากผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรท าให้สามารถเขียน
สมการท านายแบบคะแนนมาตรฐานของความพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร ไดด้งัน้ี 
 

ZRFC  = 0.50** ZPGI + 0.02 ZPOS 
 

18 หนา 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า การ
รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีสหสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .38, p < .01, หน่ึงหาง) ซ่ึง
สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา่เม่ือพนกังาน
มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูง ก็จะมีความ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารสูงตามไปดว้ย 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การ
พฒันาความงอกงามแห่งตนมีสหสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r = .60, p < .01, หน่ึงหาง) ซ่ึง
สนับสนุนสมมติฐานเช่นกัน หมายความว่า เ ม่ือ
พนกังานมีระดบัการพฒันาความงอกงามแห่งตนสูง 
พนักงานก็จะมีความพรัอมรับการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ารสูงเช่นกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า มี
เพียงการพัฒนาความงอกงามแห่งตนเท่านั้ น ท่ี
สามารถท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (R2 = .36,  p < 
.001) ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานเพียงบางส่วน หรือ
กล่าวไดว้่า ตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียวของการวิจยัน้ี 
คือ การพฒันาความงอกงามแห่งตนเท่านั้นท่ีสามารถ
ท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การ
ได ้

ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า พนักงานท่ีมี
การพัฒนาความงอกงามแห่งตนสูง มองว่าการ
เ ป ล่ี ย น แ ปล ง ข อ ง อ ง ค์ ก า ร เ ป็ น ก า ร ท้ า ท า ย
ความสามารถ และเป็นโอกาสให้ไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ของตน ทั้งน้ี การท่ีพนกังานรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการ

สนบัสนุนจากองคก์าร ยอ่มท าให้พนกังานมีเจตคติท่ี
ดีต่อความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้

 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสรุปได้ว่า 1) การรับรู้

การสนบัสนุนจากองค์การมีสหสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององคก์าร (r = .38, 
p < .01) 2) การพฒันาความงอกงามแห่งตนมี
สหสั มพัน ธ์ ท า งบวกกับ คว า มพ ร้ อม รับก า ร
เปล่ียนแปลงขององคก์าร (r = .60,  p < .01) และ 3) มี
เพียงการพฒันาความงอกงามแห่งตน ( = 0.58, p < 
.001) เท่านั้ นท่ีสามารถท านายความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงขององค์การได้ร้อยละ 36 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ องคก์ารควร
มีนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
ค านึงถึงประโยชน์ต่อพนักงาน โดยท าให้พนักงาน
รับรู้ว่าการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีประโยชน์ต่อพวกเขา 
เช่น การมอบหมายโปรเจคงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงขององค์การให้กับพนักงานท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง เป็นตน้ นอกจากน้ี 
องค์การยงัสามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมีระดับการ
พฒันาความงอกงามแห่งตนในระดบัท่ีสูงไวก่้อนใน
ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ท่ีต้องน ามาใช้ เพื่อ
ฝึกอบรมหรือสร้างความตอ้งการพฒันาความงอกงาม
ให้กบัพนักงานท่ีมีการพฒันาความงอกงามแห่งตน
ในระดบัต ่า 

18 หนา 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิย 
 1. การวจิยัในอนาคตควรท าการศึกษาโดยคง
ปัจจยัภายในซ่ึงก็คือ การพฒันาความงอกงามแห่งตน
ไว ้และศึกษากบัปัจจยัภายนอกตวัอ่ืนท่ีอาจจะมีผลต่อ
การท านายความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
องคก์าร เช่น การยนืยนัในตวัองคก์าร ความผกูพนัต่อ
องคก์าร เป็นตน้ 
 2. การวจิยัในอนาคตควรควรใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีความแตกต่างออกไป เช่น องคก์ารรัฐบาล หรือรัฐ
วิสาหากิจ เป็นต้น เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นบริษทัเอกชน ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงใน
องค์การในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงเน่ืองจากการแข่งขนั
ทางธุรกิจ การเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มองค์การ
รั ฐ บ า ลห รื อ รั ฐ วิ ส ห า กิ จ ท่ี มัก ไ ม่ ค่ อ ย มี ก า ร
เปล่ียนแปลง อาจท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีแตกต่างกนั 
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