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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงและคุ ณ ภาพของข อ มู ล ต อ
ความสําเร็จในการตัดสินใจ : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูจัดการทุกฝายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 117 อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐานใช
Multipleregression analysis ผลการศึกษาพบวาผลผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลทางดานตนทุนสงผล
ตอความสําเร็จในการตัดสินใจงานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนํา
ผลการวิจัยนี้ไปใชกับกลุมประชากรกลุมอื่นได รวมทั้งอาจนําวิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และ
กรณีศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธทั้งหมดของโมเดลนี้
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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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ในปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการแขงขันสูง ทุกองคกรตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน โดยพยายามหากลยุทธตาง ๆ ในการสรางความสําเร็จใหกับองคกร ซึ่งขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและเชื่อถือได
ถือเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร โดย Liu Tc and Chen CS,
2004 ไดเสนอวากิจการที่มีขอมูลที่มีคุณภาพจะชวยใหองคกรสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค นอกจากนี้การวิจัยกอนหนา (Ensley et al., 2006) ไดเสนอวาผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสราง
ความสําเร็จขององคกรในระดับสูง ทั้งนี้ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยในการทําใหวิสัยทัศนขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค(Terglav et al., 2016) และยังสงผลถึงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคกร ในการตัดสินใจที่
ทันตอเหตุการณที่มีการแขงขันสูง ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนและลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีขอมูลที่มี
คุณภาพยอมจะสงผลตอความสําเร็จของการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อใหการตัดสินใจนําพาองคกร
ประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานทั้งระบบสังคมและสวน
บุคคลในรูปแบบที่เหมาะสมสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับพนักงานในองคกร (Mena, Hoek, & Christopher,
2014) ผูวิจัยสวนมากไดระบุวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการพิจารณาและตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร(Holten et al., 2018; Pan and Lin, 2015; Patiar and Wang, 2016)
นอกจากนีB้ ass, (1990) ไดเสนอแนะวาผูนําการเปลี่ยนแปลงตองสามารถกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูตดิ ตาม
ดําเนินการภายใตวสิ ัยทัศนของผูบริหารที่และกระตุนทางดานความรูค วามสามารถและความทาทายใหกับพนักงาน
สอดคลองกับงานวิจัยของ MacKenzie et al., (2001)
จากงานวิจัยที่ผานมา มีผูศึกษาเกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของขอมูล กับการตัดสินใจจํานวน
มากในบริบทที่แตกตางกัน รวมไปถึงปจจัยอะไรบางที่สงผลตอความสําเร็จของการตัดสินใจของผูบริหาร จึงนํามาสู
คําถามการวิจัยที่วา ผูนําการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของขอมูลมีผลกระทบตอความสําเร็จในการตัดสินใจขององคกร
อยางไร
ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาตามแนวทางของทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร Resource based view theory of
the firm (RBV) องค ก ารใด ๆ ก็ ต ามที่ มี ท รั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า คื อ ทํ า ให เ พิ่ ม มู ล ค า ที่ เ ป น เงิ น ได เป น สิ่ ง ที่ ห าได ย าก
เลียนแบบใหเหมือนไมได และไมอาจใชสิ่งใดมาทดแทนกันได จะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ (Barney, 1991)
เพราะความพรอมของทรัพยากรเปน ปจจัยที่สําคัญและเปนปจจัยที่มีอยูในองคกร โดยทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร
(Resource based View: RBV) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการที่กิจการไดใหความสนใจในเรื่องทรัพยากรในองคกร การที่
องคกรจะไดเปรียบเชิงการแขงขันนั้น องคกรควรพิจารณาถึงทรัพยากร (resource) และความสามารถ (capabilities)
ที่ มี อ ยู แทนที่ จ ะพิ จ ารณาในการแข ง ขั น ด า นต น ทุ น กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ กิ ด ความแตกต า งจากคู แ ข ง ขั น แต จ ะให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาและทํ า การวางแผนเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู เพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงทาง
สภาพแวดล อ มภายนอก ในขณะที่ Barney, 1991 ได มี แ นวคิ ด ถึ ง ทรั พ ยากรว า หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย (Assets)
ความสามารถ (capabilities) กระบวนการในการทํางานองคกร (organization process) เอกลักษณหรือคุณสมบัติ
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ของธุรกิจ (firm attributes) ขอมูลสารสนเทศ (information) ความรู (Knowledge) ซึ่งทรัพยากรเหลานี้องคการ
สามารถใชประโยชนและสามารถควบคุมได
ดังนั้น จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยเชื่อวาผลกระทบของผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
คุณภาพของขอมูลสงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1: ผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการตัดสินใจ
สมมติฐานที่ 2: คุณภาพของขอมูลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการตัดสินใจ

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ผูนําการเปลี่ยนแปลง

H1+

ความสําเร็จ
ในการตัดสินใจ
คุณภาพของขอมูล

H2+

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้มีกลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ทั้งสิ้น 124อุตสาหกรรม จากฐานขอมูลพัฒนาธุรกิจการคา ( 21 ธันวาคม 2562 ) สําหรับผูตอบแบบสอบถามใน
การศึ ก ษาครั้ง นี้ คือ ผู จัด การทุก ฝ ายซึ่ งมี ค วามรูเ กี่ ยวกั บการบริห ารจั ด การดา นองค กรเป น อย า งดี ผูวิ จั ยได จัด ส ง
แบบสอบถามไปทั้ง 124 อุตสาหกรรม โดยแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับและสมบูรณมีจํานวน 117 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ขอคําถามที่ใช
แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 ขอคําถาม
ที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม
2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนํา
แบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ขอ (2) การหาคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Pre - Test) โดย
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การทดลองใช (Try - Out) แบบสอบถามกับผูจัดการฝายที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อหาขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficent Alpha) ไดคาความเชื่อถือไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยู
ระหวาง 0.846 – 0.902
การวิเคราะหขอมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ล ว จึ ง ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ ง และความสมบู ร ณ ข องคํ า ตอบใน
แบบสอบถามทั้งหมด ตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับ ความสําเร็จของการตัดสินใจในครั้งนี้มี 2 ตัวแปร
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. คุณภาพของขอมูล
ตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression analysis)
โดยใชสมการโครงสราง ดังนี้
α1 + β1TL+ β2IQ+ ε1
Equation 1: DS
=
αn
แทนที่คาคงที่
แทนที่คาสัมประสิทธิถดถอยของตัวแปร
βn
อิสระแตละตัว
DSแทนที่ความสําเร็จของการตัดสินใจ

TLแทนที่
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
IQแทนที่
คุณภาพของขอมูล
ε
แทนที่
คาความคลาดเคลื่อน

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ :
ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อปองกันปญหา Multicollinerarity
ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปร
อิ ส ระไม ถึ ง ขั้ น ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา Multicollinerarity(Neter, Wasserman and Kutner :1985) ซึ่ ง สามารถนํ า ไป
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ
ลําดับที่
Variable
B
S.E.
1
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (TL)
0.239
0.058
2
คุณภาพของขอมูล (IQ)
0.623
0.058
n = 117, R2 = 0.623, R2adj = 0.619
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t
4.142
10.781

p-value
0.000
0.000

จากตาราง 1การศึ ก ษาการวิเ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุข องความสัม พั น ธร ะหวา งป จจั ย ที่ สง ผลต อ
ความสําเร็จในการตัดสินใจ โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปรอิสระ
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เขาสมการถดถอยเชิงพหุในขั้นตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญกับความสําเร็จในการตัดสินใจที่ระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 61.9 (R2adj = 0.619) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 และ 2
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลผลกระทบผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ
: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูลตอ
ความสําเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในการตัดสินใจ
ของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา คือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของขอมูล มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ไปในทิศทางเดียวกันกับความสําเร็จในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ensley et al., (2006) และ
Terglav et al., (2016) การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจผลิตใน
จังหวัดนครราชสีมา เปนการเพิ่มวรรณกรรมเพื่อเปนการขยายความรูเกี่ยวปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังเปนการยืนยันทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร Resource based view theory of
the firm (RBV) นั่นคือ ความสามารถของบุคคล และ ขอมูลขาวสารในองคกรถือเปนทรัพยากรขององคกรที่จะสงผล
ใหองคกรประสบความสําเร็จเหนือกวาคูแขงขัน
งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชกับ
กลุมประชากรกลุ มอื่นได รวมทั้ง อาจนําวิธีการวิ จัยแบบอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพื่อนํ า
ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธทั้งหมดของกรอบแนวคิดนี้
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