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กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ
องค์การส าหรับธุรกจิก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Management Process Affecting Organizational Effectiveness 

of Residential Construction Business in Bangkok 

 
กลุนดัดา  สายสอน 1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ (POSDCoRB) ท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลขององค์การ ท่ีประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ คณุภาพของผลงาน บรรลเุปา้หมายตามเวลาท่ี
ก าหนด และการปรับตวัขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การพิจารณาคดัเลือกกลุ่มบริษัท SMEs ท่ีมีทุนจดทะเบียนตัง้แต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และเลือก
เฉพาะบริษัทท่ีมีผลก าไรในการประกอบการในปี 2559 รวมถึงพิจารณารายได้รวมต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท 
จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 160 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

 ผลการศกึษา พบว่า 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัในการ
ปฏิบตัิกระบวนการจดัการ ด้านการวางแผนและการจดัท างบประมาณ อยู่ในระดบัมาก และกระบวนการ
จดัการด้านการจดัคนเข้าท างาน ด้านการอ านวยการ ด้านการจดัองค์การ ด้านการประสานงาน ด้านการ
รายงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 2) ผู้ตอบแบบสอบกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ ด้านคุณภาพของผลงาน และด้านบรรลุเป้าหมายตาม
เวลาท่ีก าหนด อยู่ในระดับมาก และความมีประสิทธิผลขององค์การด้านความพึงพอใจ และด้านการ
ปรับตวัขององค์การ อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 3) กระบวนการจดัการมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความมีประสิทธิผลขององค์การ โดยด้านการประสานงานมีความสมัพันธ์กับการปรับตวัของ

                                                                 
1 นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  86 ถนน
พิษณโุลก เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
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องค์การ มากท่ีสดุ  รองลงมาด้านงบประมาณมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพของผลงาน และ 4) กระบวนการ
จดัการด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ และด้านการจัดองค์การ มีอิทธิผลต่อความมีประสิทธิผล
ขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 
ค ำส ำคัญ:  กระบวนการจดัการ (POSDCoRB), ความมีประสิทธิผลขององค์การ, ธุรกิจก่อสร้าง 
 
Abstract 

This study intended to investigate the management process (POSDCoRB) that 
influenced the effectiveness of the organization consisting of work satisfaction and work quality 
accomplished at the scheduled time as well as the adaptability of the residential construction 
business in Bangkok Metropolitan. SMEs companies were targeted according to registered 
capital from 1 million to 5 million baht. Among these companies, ones that created profit and 
had total revenue of 30 million baht maximum in 2016 were selected. 160 samples were used to 
respond to the questionnaire. Descriptive statistics, Pearson's Product Moment Correlation, 
Inferential statistics analysis, and stepwise multiple regression analysis were applied in the data 
analysis.  

The study found that 1) the level of the management process of the residential 
construction business in Bangkok was high, as well as planning and budgeting. However, the 
process of people allocation, organization direction, coordination, and reporting were relatively 
moderate, 2) respondents in the residential construction business highly agreed upon the 
effectiveness of the organization, work quality, and scheduled time achievement while the 
effectiveness of the organization in terms of satisfaction and the organization adaptability were 
moderate, 3) the management processes had the highest correspondence with the 
effectiveness of the organization in terms of the coordination and adaptability of the organization 
followed by the budget which was related to the quality of the work, and finally 4) the 
management process concerning the coordination, budget, and organization management 
influenced the organization effectiveness of the residential construction business in Bangkok at 
the statistical significance of 0.01. 
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บทน า 

นโยบายภาครัฐยุค Thailand 4.0 เน้นส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ โดยน าเทคโนโลยี นวตักรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ เข้ามามีส่วนช่วยในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ส่งผลท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งภาคธุรกิจเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ธุรกิจก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ผู้ ประกอบการ
ก่อสร้างไทยย่อมจะต้องมีการปรับตัวไม่ต่างจากธุรกิจภาคธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกับ
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มแรงงานลูกจ้างภาค
ก่อสร้าง โดยภาครัฐมีบทบาทในการพฒันาประเทศด้านการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั โครงการก่อสร้างเพ่ือการ
พาณิชย์ โครงการก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการก่อสร้าง
พืน้ฐานของรัฐ แนวโน้มขยายตัวในภาคธุรกิจก่อสร้างมีการขยายตัว อันเน่ืองจากภาครัฐทยอยอนุมัติ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่น โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และมาตรการการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดบัต าบลท่ีเร่งลงทุนโครงการในท้องถ่ิน อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ลงทนุก่อสร้างโครงการภาคเอกชน 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
     ภาพท่ี 1 มลูคา่การลงทนุในภาคการก่อสร้างของไทย 

          ที่มา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2559 
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 กลุ่มงานก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนของภาครัฐมีการเติบโต โดยรัฐบาลยังคงให้
ความส าคญัในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม งานพฒันา 
และซ่อมแซมแหล่งน า้ การก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงสถานท่ีราชการ สถานพยาบาล และสถานศึกษา
ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มท่ีรับงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ คาดว่าการ
ลงทนุภาครัฐจะขยายตวัประมาณร้อยละ 8.9 - 10.9 หรือมีมลูคา่ 754,100 - 768,020 ล้านบาท (ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย, 2560) ในปี 2560 - 2561 โดยงานก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยจะเติบโตไปตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากมาตรการส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) มีผลท าให้ผู้ ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจก่อสร้างมากขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจไทยและก าลงัซือ้ผู้บริโภคท่ีปรับตวัดีขึน้ การ
ลงทุนก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึน้ ท าให้กลุ่มผู้ รับเหมารายใหญ่ท่ีมีความถนัดในงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน มีการแบ่งงานก่อสร้างของภาครัฐออกเป็นสญัญาย่อยๆ หลายสญัญา จะช่วย
กระจายงานก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมาท่ีเป็น SMEs ด้วย (วิจยักรุงศรี, 2559) 

 งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ
ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากมีกระบวนการการจดัการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การวางแผน (Planning) ด้านการจัดการองค์การ (Organization) ด้านการจัดท างบประมาณ (Staffing) 
ด้านการสัง่การ (Directing) ด้านการประสานงาน (Coordinator) ด้านการรายงาน (Report) หรือด้านการ
จดัท างบประมาณ (Budgeting) เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้การพฒันาธุรกิจก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัอาศยั ให้มีประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจและการพฒันาของผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง SMEs 
ขนาดเล็กท่ีค่อนข้างจะเสียเปรียบด้านต้นทุนและโอกาสการเข้าถึงตลาด หากปรับเปล่ียนกระบวนการ
จดัการท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลของธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั จะเป็นการยกระดบัความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย และส่งผลดีโดยรวมในภาคธุรกิจประเภทเดียวกัน ช่วย
ยกระดบัคณุภาพบริการของอุตสาหกรรมการการสร้างให้มีมาตรฐานความมีประสิทธิผลของการด าเนิน
ธุรกิจ ในด้านความพึงพอใจ คุณภาพของงาน บรรลุเป้าหมายตามแผน สามารถส่งมอบงานได้ตาม
ก าหนดเวลา รวมทัง้สามารถปรับตวัขององค์กรให้ทนัสมยัและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในภาคธุรกิจ
การก่อสร้างท่ีพกัอาศยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ POSDCoRB ของธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 2.  เพ่ือศึกษาความมีประสิทธิผลขององค์การ ท่ีประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ คุณภาพของ
ผลงาน บรรลเุปา้หมายตามเวลาท่ีก าหนด และการปรับตวัขององค์การ ของธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ POSDCoRB ท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ 
ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

กระบวนการจัดการ POSDCoRB ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ 
(Organization) การจดัท างบประมาณ (Staffing) การสัง่การ (Directing) การประสานงาน (Coordinator) 
การรายงาน (Report) และ การจัดท างบประมาณ (Budgeting) มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ
องค์การ อนัได้แก่ ความพึงพอใจ คณุภาพของผลงาน บรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนด และการปรับตวั
ขององค์การ 
 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 

 

กระบวนการจัดการ  
(POSDCORB) 

 

การวางแผน (Planning) 
การจดัการองค์กร (Organization) 
การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) 
การอ านวยการ (Directing) 
การประสานงาน (Coordinator) 
การรายงาน (Report) 
การจดัท างบประมาณ (Budgeting) 

 
 
 

 

 

ความมีประสิทธิผลขององค์การ 
 

ความพงึพอใจ 
คณุภาพของผลงาน 
บรรลเุป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
การปรับตวัขององค์การ 
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการตามหลัก POSDCoRB 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดการมีนักวิชาการได้พัฒนาแนวความคิดไว้
หลากหลาย ในงานวิจัยนีท้างผู้ วิจัยได้เลือกใช้กระบวนการจัดการ POSDCoRB ส าหรับธุรกิจก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) การจดัการองค์การ 
(Organizing) การจัดการเก่ียวกับบุคคลในองค์การ (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการท างบประมาณ (Budgeting) เน่ืองจาก
กระบวนการจัดการตามหลัก POSDCoRB ตามแนวคิดของ Luther Gulick (1937) ได้รับความนิยมมาก 
เพราะองค์ประกอบท่ีมีความละเอียดและชดัเจน  ซึ่งกระบวนการจดัการเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความมี
ประสิทธิผลของธุรกิจก่อสร้างท่ีต้องอาศัยการจัดการท่ีเป็นระบบและมีความชัดเจนในขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ผู้วิจยัได้สรุปแนวความคดิเก่ียวกบักระบวนการจดัการตามหลกั POSDCoRB  ไว้ดงันี ้
 1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีจะน าไปสู่จุดเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการวางแผน
งานก่อสร้างสามารถพิจารณาได้ 5 ประการ ดงันี ้(1) การวางแผนทางการเงิน  (2) การวางแผนก าลังคน  
(3) การวางแผนวสัดแุละอปุกรณ์  (4) การวางแผนเคร่ืองทุน่แรง  และ (5) การวางแผนการท างาน เป็นต้น 

 2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจดัระเบียบกิจกรรมให้เป็นระบบโดยการก าหนด
โครงสร้างของในแต่ละหน่วยงานให้มีความรับผิดชอบและเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ซึ่งองค์ประกอบของ
การจัดองค์การ จะประกอบไปด้วย (1) การแบ่งงานกันท า (2) การจัดแผนกงาน และ (3) การกระจาย
อ านาจหน้าท่ี เป็นต้น 

 3.  การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินงานของหน่วยงานด้วยการรับสมคัร สรร
หา และคดัเลือกบคุลากรให้เข้ามาปฏิบตัิงานในต าแหน่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
โครงสร้างขององค์การ เม่ือมีบุคลากรด าเนินงานตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้แล้วนัน้ยงัต้องมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร พร้อมกับการบ ารุงขวัญและสร้างก าลังใจ แรงจูงใจให้กับ
บคุลากรเพ่ือเป็นการรักษาบคุลากรให้ท างานให้กบัองค์การได้นานท่ีสดุ 

 4.  การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม  และแนะน างานให้แก่
ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือผู้ ร่วมงานโดยผู้บริหารหรือผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าท่ีของตนจงูใจให้ปฏิบตังิานใน
หน้าท่ีแต่ละหน้าท่ีส าเร็จไปด้วยดี และบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ โดยอาศยัภาวะ
ผู้น าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั รวมถึงการมอบอ านาจในการวินิจฉัย สัง่การ และตดัสินใจให้กบัผู้ ร่วมงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม  
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 5.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การท่ีบุคลคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน
ท างานเป็นอย่างดี เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของทุกผ่ายมีความสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงการสร้างระบบการส่ือสารระหว่างภายในและภายนอกเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการ
ประสานงานระหว่างกันและทนัตอ่เวลา โดยเกิดความขดัแย้งกันน้อยท่ีสุด เพ่ือให้องค์การบรรลเุป้าหมาย
ตามประสิทธิผลท่ีได้ก าหนดไว้ 
 6.  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์การ โดยการ
แยกข้อรายงานในส่วนท่ีเป็นประโยชน์และส่วนงานท่ีบกพร่องออกมาอย่างชัดเจนต่อผู้ บริหารหรือ
ผู้บังคบับัญชา และน าข้อมูลส่วนท่ีเป็นประโยชน์มาใช้งานต่อไปและท าการปรับปรุงในส่วนงานท่ีเกิด
ข้อบกพร่องเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดส าหรับการปฏิบตัิงานในอนาคต รวมถึงการรายงานและประเมินผล
การปฏิบตังิานมีความรวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 7.  การท างบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การวางแผนทางการเงินซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้จดัสรร
ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ขององค์การ ด้วยการตัง้เปา้หมายและควบคมุการด าเนินการด้วยตวั
เงินเป็นส าคญั ซึ่งประกอบไปด้วย งบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณก าไร เป็นต้น เพ่ือ
การจดัสรรงบประมาณในการจัดการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ภายใต้การจัดการงบประมาณท่ีมี
ความรัดกมุ เคร่งครัด และสามารถตรวจสอบระบบบญัชีและการเงินได้ 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การ 
 จากการศึกษาแหล่งท่ีมา นิยามความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การจาก
นกัวิชาการและสถาบนั  ผู้ วิจยัจึงได้ก าหนดตวัชีว้ดัความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตวัแปรออกเป็น 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงถึงความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางผลบวกขององค์การท่ีมี
ความพึงพอใจในผลก าไรท่ีคาดหวงัจากการรับงานก่อสร้างในแตล่ะโครงการ ความพึงพอใจในขัน้ตอนของ
งานก่อสร้าง ความพึงพอใจในการท างานของทีมงาน ท่ีแสดงถึงความรู้สึกของผู้ท างาน ได้แก่ การแสดง
ความยินดี ช่ืนชม การคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจ และการท างานอย่างมีความสุข เป็นต้น 
ทัง้นีร้วมถึงความพึงพอใจของลกูค้าท่ีพอใจกบัค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างท่ีสงูกว่าหรือต ่ากว่างบประมาณท่ี
ก าหนด ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง และคณุภาพของงานท่ีได้รับเป็นไปตามข้อก าหนดและสามารถใช้
งานได้ดี 
 2.  คณุภาพของผลงาน หมายถึง คณุลกัษณะของผลงานท่ีองค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ โดยผลงานเป็นไปตามระบบแบบแผนท่ีวางไว้ โดยทีมงานสามารถปฏิบตัิงานได้ และผลงานท่ี
ออกมาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ มีความช านาญการทางด้านวิชาชีพ คือ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตัิงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง การควบคมุต้นทุนงานก่อสร้างเป็นไป
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ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้  ได้แก่ การควบคมุต้นทนุวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง การควบคมุต้นทุน
การท างานตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และการควบคมุต้นทนุคา่แรงงานท่ีจา่ยให้กบัพนกังานท่ีมา
ท างาน เป็นต้น ทัง้นีผ้ลลัพธ์ท่ีได้จากตวัชีว้ัดคุณภาพของผลงานสามารถส่งผลถึงความพึงพอใจทัง้ด้าน
ลกูค้า และด้านของผู้ประกอบการ 
 3.  บรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนด  หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ในการส่งมอบผลงาน
ตามเง่ือนไขของระยะเวลาตามสญัญาก่อสร้าง ภายใต้ความถกูต้องตามแม่บทของโครงสร้างงานก่อสร้าง 
และเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 4.  การปรับตัวขององค์การ หมายถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้ ตอบสนองต่อสภาพการณ์ใหม่ๆ ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของความแตกตา่งของผลลพัธ์หรือความแตกตา่งของปัจจยั
น าเข้า ซึ่งตวับ่งชีท่ี้ใช้วดั ได้แก่ การยอมรับในการเปล่ียนแปลง ความเจริญเติบโตขององค์การ การพัฒนา
ความสามารถของทีมงาน เป็นต้น 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กนกวรรณ  อินทร์น้อย (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประชากรทีใช้  ได้แก่  ผู้ บริหาร
สถานศกึษา ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง 
310 คน พบว่า 1) ผู้บริหารและครูผู้สอน มีระดบัการปฏิบตัิการกระบวนการบริหาร โดยรวมในระดบัมาก  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้การวางแผน การจัดองค์การ การจัดงบประมาณ การจัดทีมงาน การ
ประสานงาน การรายงาน การอ านวยการ 2) ผู้บริหารและครูผู้ สอน ให้ความส าคญักับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน โดยรวมในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ความสามารถในการปรับตัว  ความสามารถในการผลิต ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก  3) 
กระบวนการบริหาร 7 ด้าน มีระดบัความสมัพนัธ์สงูและมีทิศทางความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน 4) กระบวนการบริหาร ด้านการรายงาน ด้านการจดังบประมาณและด้านการประสานงาน 
โดยรวมสง่ผลตอ่ประสิทธิผล 
 รุ่งอรุณ  เถ่ือนใหญ่ (2553)  ได้ศกึษากระบวนการบริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วจงัหวดัปทุมธานีประชากร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล หวัหน้าสว่นการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ครูผู้ดแูลเด็ก และผู้ปกครองเด็กนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 268 คน ผล
การศกึษาพบวา่ 1) กระบวนการบริหารทัง้ 7 ด้าน ให้ความส าคญักบัการวางแผน เพราะเป็นหวัใจของการ
บริหารจดัการทกุอย่างต้องมีการวางแผนมาเป็นอนัดบัแรกเสมอ ด้านประสิทธิผลให้ความส าคญักบัความ



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 87 - 

ร่วมมือของชุมชน 3) ส่วนความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี  ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กันสงูสดุ คือ 
ด้านการจดังบประมาณ และด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กนัต ่าสดุ คือ ด้านการรายงาน  
 อธิปพัฒน์  เดชขุนทด (2558)  ได้ศึกษาอิทธิพลของการจดัการในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ บุคลากรของ
โรงพยาบาลบางปะอิน มีจ านวน 137 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) กลยทุธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ 
รูปแบบการบริหารองค์การ ระบบขององค์การ และทกัษะของผู้ปฏิบตัิงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในด้านการบรรลุเป้าหมาย  2) กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารองค์การ ระบบของ
องค์การ และค่านิยมร่วมขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในด้านความสามารถใน
การปรับตวั 3) กลยุทธ์ขององค์การและโครงสร้างขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
ด้านความพึงพอใจในการท างาน 4) กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ระบบขององค์การ และ
ทกัษะขององค์การ มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในด้านการคงสภาพสมบรูณ์ระบบคา่นิยม 5) 
ปัจจยัด้านการจดัการขององค์การท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลบาง
ประอินโดยรวม 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือได้แก่ บริษัท SMEs กลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขต
กรุงเทพมหานคร การเลือกกลุม่ตวัอยา่งส าหรับงานวิจยันี ้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการคดัเลือกกลุ่ม
บริษัท SMEs ท่ีมีทนุจดทะเบียนตัง้แต ่1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีผลก าไรในการ
ประกอบการในปี 2559 รวมถึงพิจารณาถึงรายได้รวมต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม  160 ตัวอย่ า ง  ซึ่ งท ดสอบ จาก  Free to use G*Power software (Faul, Erdfelder, 
Buchaner, and Lang, 2009) ในการค านวณก าหนดค่าอ านาจการทดสอบ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา 
(α) เท่ากบั 0.05 ก าหนดอ านาจการทดสอบ (Power of test) 0.95 มีจ านวน 8 ตวัแปร แทนค่าในโปรแกรม
ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 160 ตวัอยา่งขึน้ไป 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามโดยครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 - 2  ลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งเป็น 5 
ระดบั  
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 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการจดัการ ประกอบไปด้วย การวางแผน การจดัองค์การ 
การจดัคนเข้าท างานการอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน การท างบประมาณ  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ความพึงพอใจคณุภาพของผลงาน การบรรลุเป้าหมายตาม
เวลาท่ีก าหนดการปรับตวัขององค์การ 
 สว่นท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 การทดสอบความถูกต้องของเนือ้หา (Validity) ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบความถูกต้องของเนือ้หา 
โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น เพ่ือใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามให้
สมบรูณ์ ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 การทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจยัได้น าผลการตรวจสอบแบบสอบถาม
จากผู้ เช่ียวชาญมาท าการทดสอบ (Pilot Test) กับกลุ่มเสมือนตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่างของ
แบบสอบถาม ก่อนการเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจริง โดยผู้ วิจัยได้น าผลจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95% (α = 0.05) เพ่ือมาวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.716 - 0.880 
แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามการตรวจคา่ความแม่นย าของแบบสอบถามท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากว่า 
0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา และ ฐิตา วานิชย์บญัชา, 2558) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้ประกอบการบริษัท SMEs ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพัก
อาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และให้
ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (QR Code Scan) เม่ือได้ครบตามจ านวน ผู้ วิจัยตรวจสอบความ
ถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูในแบบสอบถาม แล้วน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 1) การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 2) การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขัน้ตอน (Stepwise Regression 
Analysis) โดยก่อนการวิเคราะห์ข้อมลูได้ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีต้องเป็นอิสระ
ต่อกัน จากการทดสอบค่าสถิติ Tolerance และ Variance Inflation Factors (VIF) ซึ่งผลการวิเคราะห์
พบวา่ คา่สถิตขิอง Tolerance มีคา่ไม่ต ่ากวา่ 0.10 และคา่ VIF ได้คา่ไมเ่กิน 10 ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่า
ตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระตอ่กัน จึงไม่ก่อเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ค่า Durbin-
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Watson เท่ากับ 2.150 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันภายในตัวเอง 
และค่า Tolerance ของตวัแปรมีคา่ไม่ใกล้ศนูย์ และคา่ VIF (Varinance Inflation Factor) มีค่าเป็น 1 และ
มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตวั ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กันเป็นอิสระตอ่กัน จึงไม่
เกิดปัญหา Multicollinearity (กลัยา วานิชย์บญัชา และ ฐิตา วานิชย์บญัชา, 2558) 
   
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถติเิชิงพรรณนา 

 กระบวนการจดัการด้านการวางแผน (X̅ = 3.67, S.D. = 0.700) และด้านการจดัท างบประมาณ (X̅ 
= 3.51, S.D. = 0.670) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบตัิมากกระบวนการจดัการด้านการจดัคนเข้าท างาน 

(X̅ = 3.49, S.D. = 0.526) ด้านการอ านวยการ (X̅ = 3.42, S.D. = 0.628) ด้านการจดัองค์การ (X̅ = 3.41, 

S.D. = 0.610) ด้านการประสานงาน (X̅ = 3.40, S.D. = 0.573) และด้านการรายงาน (X̅ = 3.19, S.D. = 
0.628) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบตัิปานกลางตามล าดบัความมีประสิทธิผลขององค์การคณุภาพของ

ผลงาน (X̅ = 3.64, S.D. = 0.634) และบรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนด (X̅ = 3.58, S.D. = 0.597) มี

ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ความมีประสิทธิผลขององค์การความพึงพอใจ (X̅ = 3.46, 

S.D. = 0.519) และการปรับตวัขององค์การ (X̅ = 3.35, S.D. = .533) มีระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการจดัการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิผล 
ขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปร 

ความ 

พงึพอใจ 
คณุภาพ 

 ของผลงาน 

บรรลุ
เปา้หมาย
ตามเวลาที
ก าหนด 

การปรับตวั
ขององค์การ 

ความมี 
ประสิทธิผล 
ขององค์การ 

ด้านการวางแผน  .507** .474** .484** .371** .535** 
ด้านการจดัการองค์การ  .607** .427** .542** .581** .622** 
ด้านการจดัท าเข้าท างาน  .539** .590** .612** .614** .687** 
ด้านการอ านวยการ  .565** .562** .525** .462** .617** 
ด้านการประสานงาน  .548** .614** .603** .699** .718** 
ด้านการรายงาน  .393** .532** .546** .616** .610** 
ด้านการจดัท างบประมาณ  .632** .637** .635** .504** .703** 
กระบวนการจดัการ  .781** .806** .823** .769** .927** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการจดัการกบัความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับ
ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก ในระดับมาก              
(r = .927, P = .01) โดยคา่ระดบัความสมัพนัธ์กนัสงูสดุคือ กระบวนการจดัการกบัความมีประสิทธิผลของ
องค์การด้านบรรลุเป้าหมายตามเวลาทีก าหนด มีความสมัพันธ์กันเชิงบวก ในระดบัมาก (r = .823, P = 
.01) รองลงมาคือ กระบวนการจดัการกับความมีประสิทธิผลขององค์การด้านความมีคณุภาพของผลงาน 
มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัมาก (r = .806, P = .01)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่คา่ระดบัความสมัพนัธ์กนัสงูสดุของกระบวนการจดัการกบัความมี
ประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานครคือ กระบวนการ
จดัการด้านการประสานงานกบัการปรับตวัขององค์การ  มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัปานกลาง     
(r = .699, P = .01) รองลงมาคือ กระบวนการจดัการด้านงบประมาณกบัคณุภาพของผลงาน มี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง (r = .637, P = .01)  
 



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 91 - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถติเิชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ตอน  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขัน้ตอนของกระบวนการจดัการท่ีมีผลตอ่ความมีประสิทธิผลของ
องค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปรพยากรณ์ B 
Std. 
Error 

Beta t P-Value 
Multicollinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) .804 .151  5.320 .000   

ด้านการประสานงาน  .354 .048 .414 7.302 .000 .634 1.578 

ด้านการจดัท างบประมาณ  .276 .042 .377 6.583 .000 .619 1.616 

ด้านการจดัองค์การ  .155 .046 .193 3.358 .001 .616 1.623 

n = 160 R = .862 R Square = .683 Adjusted R Square = .676 

Std. Error of the Estimate = .27863          df = 3          Durbin-Watson = 2.150 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ 
ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการจัดการด้านการ
ประสานงาน กระบวนการจัดการด้านการจัดท าประมาณ และกระบวนการจัดการด้านการจัดองค์การ
ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกระบวนการจัดการด้านการประสานงานส่งผลทางบวกต่อ
ความมีประสิทธิผลขององค์การส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร สงูสดุ ( = 

.414,P  0.001) และรองลงมาคือ กระบวนการจดัการด้านการจดัท าประมาณ ส่งผลทางบวกต่อความมี

ประสิทธิผลขององค์การส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร ( = .377, P  
0.001)  และน้อยท่ีสุดคือ กระบวนการจดัการด้านการจดัองค์การ  ส่งผลทางบวกต่อความมีประสิทธิผล
ขององค์การส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร(= .193, P = 0.001)   
 คา่สหสมัพนัธ์พหคุณูของความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั 
ในเขตกรุงเทพมหานครกับกระบวนการจัดการด้านการประสานงาน กระบวนการจดัการด้านการจัดท า
งบประมาณ และกระบวนการจัดการด้านการจัดองค์การเท่ากับ 0.683 โดยท่ีตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 3 ตัว 
สามารถพยากรณ์ความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.30 ท่ีเหลือร้อยละ 31.70 สามารถอธิบายได้ด้วยตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รวมไว้ 
และมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ร้อยละ 27.863 
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สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบตัิการกระบวนการบริหารจดัการ ธุรกิจก่อสร้างท่ีพักอาศยั ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการด้านการจัดท างบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) เน่ืองจากระบบการจัดการงบประมาณท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์การ ยอ่มสง่ผลดีตอ่การจดัสรรงบประมาณไปสู่ทกุส่วนงาน และ
สามารถควบคมุหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกั
อาศยัจึงต้องให้ความส าคญักับการจดัท างบประมาณ ให้มีความรัดกุมและเคร่งครัด และมีการตรวจสอบ
ระบบบัญชีและประเมินผลระบบการเงินบัญชีทุกปี โดยให้ระบบบัญชีและการเงินมีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัการจดัการ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ
องค์การ โดยใช้การทดสอบสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั พบว่ากระบวนการจดัการกับความมีประสิทธิผล
ขององค์การ มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในทกุด้าน แสดงให้เห็นวา่หากมีการด าเนินงานกระบวนการบริหาร
จดัการในแตล่ะด้านมากขึน้ก็จะสง่ผลให้ธุรกิจเกิดความมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้เชน่กนั 
 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ของกระบวนการจดัการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความมี
ประสิทธิผลขององค์การส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กระบวนการ
จดัการด้านการประสานงาน ด้านการจดัท าประมาณ และด้านการจดัองค์การ ส่งผลตอ่ความมีประสิทธิผล
ขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณารายด้านพบวา่ 
 กระบวนการจดัการด้านการประสานงานมีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิผลขององค์การ แสดงให้เห็น
ว่า ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการประสานงานท่ีดีด้วยการให้ความส าคญั
พร้อมท่ีจะท างานร่วมกนั มีการจดัการระบบส่ือสารเพ่ือเพิ่มความเข้าใจในการประสานงาน โดยจดัให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติระหว่างทีมงาน โดยการให้ความส าคัญทัง้การ
ประสานงานภายในและภายนอกขององค์การ รวมถึงการปฏิบตัิตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของกนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) พบว่ากระบวนการการบริหารด้านการประสานงาน ส่งผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี เข ต 2 เน่ืองจากการ
ด าเนินงานในองค์การใดองค์การหนึ่งนัน้ ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จึงจะท าให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จลลุ่วงตามวตัถุประสงค์ การประสานงานจะช่วยให้การติดตอ่ทัง้ภายในและภายนอกเกิด
ความสะดวก รวดเร็วมากย่ิงขึน้ 
 กระบวนการจดัการด้านการจดัท างบประมาณมีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิผลขององค์การ แสดง
ให้เห็นว่า ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ให้ความส าคัญในการจัดท า
งบประมาณ โดยการจดัท างบประมาณ ต้องมีความรัดกมุและเคร่งครัดมาก รวมถึงระบบบญัชีการเงินท่ีมี
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ความสอดคล้องและเหมาะสมกบักิจการ ตลอดจนจดัให้มีการตรวจสอบระบบบญัชีและประเมินผลในทกุๆ 
ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของกนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) และ อษั แสนภักดี (2558) แต่ไม่สอดคล้อง
กลับงานวิจัยของอมรรัตน์ บุตรเจริญ (2555) ท่ีศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นหน่วยงานของรัฐดงันัน้ระบบการของบประมาณเพ่ือพัฒนางานด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานอาจมีความล้าช้าไม่ทนัต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ จึงท าให้ผลการวิจยัการจดัการ
ด้านงบประมาณมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิผลน้อย 
 กระบวนการจดัการด้านการจดัองค์การ ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิผลของ
องค์การ แสดงให้เห็นว่าองค์การท่ีมีการก าหนดโครงสร้างขององค์การท่ีมีความชัดเจนจะสามารถท าให้
ผู้ปฏิบตัิงานรู้ เข้าใจบทบาทและขอบเขตหน้าท่ีของตนเอง สามารถปฏิบตัิงานให้บรรลุเปา้หมายได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ นอกจากนัน้การจดัองค์การทีดีท่ีมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสายงานบญัชาการ
อย่างชดัเจน และรวมถึงมีการก าหนดโครงสร้างให้มีความกะทดัรัดและคลอ่งตวั จะท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และส่งผลท าให้กิจการมีประสิทธิผลในการด าเนินงานท่ีดีไปด้วย  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของอธิปพฒัน์ เดชขนุทด (2558) พบว่า ปัจจยัด้านการจดัการในองค์การ ได้แก่ กล
ยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ระบบขององค์การ และทักษะขององค์การ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานของบคุลากรในองค์กร  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถน ากระบวนการจัดการทัง้ 7 ด้าน ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
กระบวนการจดัการในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมตามลกัษณะของการบริหารจดัการ ซึ่งในงานวิจยั
เล่มนีข้อเสนอแนะกระบวนการจดัการท่ีอิทธิพลตอ่ความมีประสิทธิผลตอ่องค์การ 3 ด้าน คือ กระบวนการ
จดัการด้านการประสานงาน ท่ีธุรกิจต้องมีการติดต่อประสานงานทัง้ภายในและภายนอก โดยต้องมีความ
สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการวางระบบส่ือสารเพ่ือเพิ่มความเข้าใจในการประสานงานให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกนั เชน่ จดัให้มีการประชมุเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัตงิานโดยมีการจดัท ารายงาน
การประชมุเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการประชมุมีแนวทางปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกนั กระบวนการจดัการด้าน
งบประมาณ  ธุรกิจต้องให้ความส าคญักับการจัดท างบประมาณเพ่ือควบคุมระบบการใช้จ่ายเงินให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ให้มีการตรวจสอบระบบบัญชีและประเมินผลระบบการเงินและบัญชี ทุกปี และ
กระบวนการด้านการจัดองค์การ โครงสร้างองค์การควรมีความกะทัดรัดและคล่องตัวท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการตดิตอ่ประสานงาน เชน่ จดัแบง่แยกหน่วยงานตามสายงานท่ีรับผิดชอบกนั ให้มีความ
เหมาะสมชดัเจน และรวดเร็วตอ่การประสานงาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศึกษากระบวนการจัดการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อการท าให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์การ และควรศึกษาประสิทธิผลขององค์การในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง
จะสามารถน าไปปรับใช้ในการพฒันาองค์การ เช่น ความอยู่รอดขององค์การ กระบวนการผลิต และการ
พฒันาองค์การ ได้มากยิ่งขึน้ 
 2.  ควรท าการศกึษาในองค์กรธุรกิจหรือในอตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย หรือมีขนาดท่ีแตกตา่งกนั  แล้ว
น าผลการศกึษามาเปรียบเทียบ 
 3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ เช่น กลยุทธ์ขององค์การ 
รูปแบบการบริหารองค์การ คา่นิยมร่วมขององค์การ หรือปัจจยัสภาพแวดล้อม เป็นต้น  
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