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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอ

ความสําเร็จในการตัดสินใจ : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูจัดการทุกฝายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 117 อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐานใช 

Multipleregression analysis ผลการศึกษาพบวาผลผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลทางดานตนทุนสงผล

ตอความสําเร็จในการตัดสินใจงานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนํา

ผลการวิจัยน้ีไปใชกับกลุมประชากรกลุมอ่ืนได รวมท้ังอาจนําวิธีการวิจัยแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และ

กรณีศึกษา เพ่ือนําผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธท้ังหมดของโมเดลน้ี 

คําสําคัญ: ผูนําการเปลี่ยนแปลง, คุณภาพของขอมูล, ความสําเร็จในการตัดสินใจ, ธุรกิจผลิต 

 

Abstract 

 This research aims to explore the relationship between transformational leadership and 

information quality on decision making success:Manufacturing Business in Nakhon Ratchasima 

province. A total of 117 subject. Use questionnaires as a tool to collect data from all department 

managers in Nakhon Ratchasima Province.  In the hypothesis, testing usedMultiple regression 

analysis. The results there are significant relations between transformational leadership and 

information quality on decisionmaking success. The findings support the suggestion in the literature. 

Future research may be conduct on a different sample.  To be able to apply this research to other 

groups of people and may use other research methodsSuch as in-depth interviews and case studies 

to bring research results to confirm all relationships of this model. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ในปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการแขงขันสูง ทุกองคกรตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมใน

ปจจุบัน โดยพยายามหากลยุทธตาง ๆ ในการสรางความสําเร็จใหกับองคกร ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและเช่ือถือได

ถือเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร โดย Liu Tc and Chen CS, 

2004 ไดเสนอวากิจการท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพจะชวยใหองคกรสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค  นอกจากน้ีการวิจัยกอนหนา (Ensley et al., 2006)  ไดเสนอวาผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสราง

ความสําเร็จขององคกรในระดับสูง ท้ังน้ีผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยในการทําใหวิสัยทัศนขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงค(Terglav et al., 2016) และยังสงผลถึงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคกร ในการตัดสินใจท่ี

ทันตอเหตุการณท่ีมีการแขงขันสูง ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนและลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีขอมูลท่ีมี

คุณภาพยอมจะสงผลตอความสําเร็จของการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหการตัดสินใจนําพาองคกร

ประสบความสําเร็จ   

นอกจากน้ีผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานท้ังระบบสังคมและสวน

บุคคลในรูปแบบท่ีเหมาะสมสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับพนักงานในองคกร (Mena, Hoek, & Christopher, 

2014)  ผูวิจัยสวนมากไดระบุวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการพิจารณาและตดัสินใจในทางเลือกตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร(Holten et al., 2018; Pan and Lin, 2015; Patiar and Wang, 2016)

นอกจากน้ีBass, (1990) ไดเสนอแนะวาผูนําการเปลี่ยนแปลงตองสามารถกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูตดิตาม

ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีและกระตุนทางดานความรูความสามารถและความทาทายใหกับพนักงาน

สอดคลองกับงานวิจัยของ MacKenzie et al., (2001) 

จากงานวิจัยท่ีผานมา มีผูศึกษาเก่ียวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของขอมูล กับการตัดสินใจจํานวน

มากในบริบทท่ีแตกตางกัน รวมไปถึงปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสําเร็จของการตัดสินใจของผูบริหาร  จึงนํามาสู

คําถามการวิจัยท่ีวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของขอมูลมีผลกระทบตอความสําเร็จในการตัดสินใจขององคกร

อยางไร 

ทฤษฎีท่ีใชในงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาตามแนวทางของทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร Resource based view theory of 

the firm (RBV) องคการใด ๆ ก็ตามท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณคาคือทําใหเพ่ิมมูลคาท่ีเปนเงินได เปนสิ่งท่ีหาไดยาก 

เลียนแบบใหเหมือนไมได และไมอาจใชสิ่งใดมาทดแทนกันได จะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ (Barney, 1991) 

เพราะความพรอมของทรัพยากรเปนปจจัยท่ีสําคัญและเปนปจจัยท่ีมีอยูในองคกร  โดยทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร 

(Resource based View: RBV) เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงการท่ีกิจการไดใหความสนใจในเรื่องทรัพยากรในองคกร การท่ี

องคกรจะไดเปรียบเชิงการแขงขันน้ัน องคกรควรพิจารณาถึงทรัพยากร (resource) และความสามารถ (capabilities) 

ท่ีมีอยู แทนท่ีจะพิจารณาในการแขงขันดานตนทุนกับตัวผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันแตจะให

ความสําคัญกับการพัฒนาและทําการวางแผนเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดลอมภายนอก ในขณะท่ี Barney, 1991 ไดมีแนวคิดถึงทรัพยากรวาหมายถึงสินทรัพย  (Assets) 

ความสามารถ (capabilities) กระบวนการในการทํางานองคกร (organization process) เอกลักษณหรือคุณสมบัติ
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ของธุรกิจ (firm attributes) ขอมูลสารสนเทศ (information) ความรู (Knowledge) ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีองคการ

สามารถใชประโยชนและสามารถควบคุมได 

 

ดังน้ัน จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยเช่ือวาผลกระทบของผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

คุณภาพของขอมูลสงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1:  ผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการตัดสินใจ 

 สมมติฐานท่ี 2:  คุณภาพของขอมูลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการตัดสินใจ 

 

 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 งานวิจัยน้ีมีกลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน

ท้ังสิ้น 124อุตสาหกรรม จากฐานขอมูลพัฒนาธุรกิจการคา ( 21 ธันวาคม 2562 ) สําหรับผูตอบแบบสอบถามใน

การศึกษาครั้งน้ีคือผูจัดการทุกฝายซึ่งมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการดานองคกรเปนอยางดี ผูวิจัยไดจัดสง

แบบสอบถามไปท้ัง 124 อุตสาหกรรม โดยแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับและสมบูรณมีจํานวน 117 ราย  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 1)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ขอคําถามท่ีใช

แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนท้ังสิ้น 12 ขอคําถาม

ท่ีไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม  

 2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังน้ี (1) การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนํา

แบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)

ขอ (2) การหาคาความเช่ือถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Pre - Test) โดย

H2+ 

H1+ ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพของขอมูล 

ความสําเร็จ 

ในการตัดสินใจ 
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การทดลองใช (Try - Out) แบบสอบถามกับผูจัดการฝายท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือหาขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficent Alpha) ไดคาความเช่ือถือไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยู

ระหวาง 0.846 – 0.902 

การวิเคราะหขอมูล  

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําตอบใน

แบบสอบถามท้ังหมด ตัวแปรท่ีผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับ ความสําเร็จของการตัดสินใจในครั้งน้ีมี 2 ตัวแปร 

 1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 2. คุณภาพของขอมูล 

 

ตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression analysis) 

โดยใชสมการโครงสราง ดังน้ี 

 Equation 1: DS  =   α1 + β1TL+ β2IQ+ ε1 

 

αn        แทนท่ีคาคงท่ี 

βn        แทนท่ีคาสัมประสิทธิถดถอยของตัวแปร 

อิสระแตละตัว 

DSแทนท่ีความสําเร็จของการตัดสินใจ 

TLแทนท่ี        ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

IQแทนท่ี       คุณภาพของขอมูล 

ε          แทนท่ี       คาความคลาดเคลื่อน 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ : 

ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือปองกันปญหา Multicollinerarity

ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปร

อิสระไมถึงข้ันกอใหเกิดปญหา Multicollinerarity(Neter, Wasserman and Kutner :1985) ซึ่งสามารถนําไป

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1  

 

ตาราง 1  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการตดัสินใจ 

ลําดับท่ี Variable B S.E. t p-value 

1 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (TL) 0.239 0.058 4.142 0.000 

2 คุณภาพของขอมูล (IQ) 0.623 0.058 10.781      0.000 

n = 117, R2 = 0.623, R2adj = 0.619 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตาราง 1การศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการตัดสินใจ โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปรอิสระ
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เขาสมการถดถอยเชิงพหุในข้ันตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญกับความสําเร็จในการตัดสินใจท่ีระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 61.9 (R2adj = 0.619) จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 1 และ 2 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลผลกระทบผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอความสําเรจ็ในการตดัสนิใจ 

: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคณุภาพของขอมูลตอ

ความสําเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจผลติในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเรจ็ในการตัดสินใจ

ของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสมีา คือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูล มคีวามสมัพันธอยางมีนัยสําคญั

ไปในทิศทางเดียวกันกับความสําเร็จในการตดัสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ensley et al., (2006)  และ 

Terglav et al., (2016) การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจผลติใน

จังหวัดนครราชสีมา เปนการเพ่ิมวรรณกรรมเพ่ือเปนการขยายความรูเก่ียวปจจยัท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการตัดสินใจ 

นอกจากน้ีผลการวิจัยในครั้งน้ียังเปนการยืนยันทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร Resource based view theory of 

the firm (RBV) น่ันคือ ความสามารถของบุคคล และ ขอมูลขาวสารในองคกรถือเปนทรัพยากรขององคกรท่ีจะสงผล

ใหองคกรประสบความสําเรจ็เหนือกวาคูแขงขัน 

งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใชกับ  

กลุมประชากรกลุมอ่ืนได รวมท้ังอาจนําวิธีการวิจัยแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพ่ือนํา

ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธท้ังหมดของกรอบแนวคิดน้ี 
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