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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคEเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธE ระหวMางการไดPรับการสนับสนุนจาก

หัวหนPางานกับการใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธEระหวMางลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานกับการใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 3) เพื่อพยากรณE          
การใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงานดPวยการไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานและ
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานกลุMมตัวอยMางคือ พนักงานในองคEการขนสMง จํานวน 332 คน 
โดยสุMมตัวอยMางแบบสัดสMวนและคัดเลือกตามสะดวก ผูPวิจัยใชPแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขPอมูล 
คMาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานเทMากับ .852 ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน เทMากับ .889 และการใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 
เทMากับ .905 สถิติที่ใชPในการวิเคราะหEขPอมูล คือ คMาความถี่ คMารPอยละ คMาเฉลี่ย สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธEแบบเพียรEสันและการวิเคราะหEการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวMา 1) การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน โดยรวมมีความสัมพันธEทางบวก
กับการใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงานอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานโดยรวมมีความสัมพันธEทางบวกกับการใหPความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงานอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานดPาน
การไมMชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานดPานความนMารัก และ       
การสนับสนุนจากหัวหนPางาน ดPานอารมณEรMวมกันพยากรณEการใหPความรMวมมือในการทํางานของ
พนักงานองคEการขนสMงไดPรPอยละ 30.4 
 คําสําคัญ: การสนับสนุนจากหัวหนPางาน กัลยาณมิตร ความรMวมมือในการทํางาน 

 
 

                                                           
1มหาบัณฑิต สาขาวชิาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคEการ คณะศลิปศาสตรEประยุกตE มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลPาพระนครเหนือ 
2ที่ปรึกษา ภาควชิามนุษยEศาสตรE คณะศิลปะศาสตรEประยุกตE มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลPาพระนครเหนอื 
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Abstract 
 The purposes of the research are : 1) to study the relationship between supervisor support and 

cooperation at work of employees 2) to study the relationship between to Kalyanamitta characteristics and 
cooperation at work of employees 3) to predict cooperation at work of employees with supervisor 
support and Kalyanamitta characteristics. The sample group was 325 employees in 
Transportation organization. Proportional stratified random sampling and convenience sampling were 
used to select sample group. The data were collected by questionnaires. Reliabilities of questionnaires of 
supervisor support, Kalyanamitta characteristics of coworkers and cooperation at work were .852, .889 and 
.905 respectively. The data were analyzed with percentage, average, standard deviation, Pearson 
Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The research found 1) there was a positive relationship between supervisor support and 
cooperation at work of employees with a statically significant level of .01 2) there was a 
relationship between Kalyanamitta characteristics and cooperation at work of employees with 
a statically significant level of .01 3) supervisor support in Kalyanamitta characteristics of 
coworkers accounted for 30.4 percent of the variance to predict cooperation at work of 
employees. 

Keywords: Supervisor Support, Kalyanamitta, Cooperation at Work 
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บทนํา 
การทํางานรMวมกันเปoนกลุMมจะกMอใหPเกิด

พลังงานในการทํางาน ซึ่งจะสามารถทําใหPงาน
ท่ียากและมีปริมาณมากใหPสําเร็จไดPโดยงMายและ
รวดเร็ว ท้ังยังไดPผลมากกวMางานท่ีมีลักษณะตMางคน
ตMางทํา (พงษEพันธE พงษEโอสถ, 2542) ดังน้ัน ความรMวมมือ
กันทํางานในหนMวยงานตMางๆ เปoนสิ่งจําเปoนเพราะใน
การทํางานแตMละคร้ังจะตPองมีการประสานงานกับ
ฝtายอื่นๆ ในหนMวยงานเพื่อใหPงานน้ันดําเนินไปไดP 
เพราะถPางานออกมาดีก็จะทําใหPภาพลักษณEของ
หนMวยงานดูดีไปดPวย ย่ิงในปuจจุบันมีการแขMงขัน
กันมาก หนMวยงานทุกหนMวยงานในสังคมก็มีการพัฒนา
หนMวยงานของตนเองใหPดีขึ้นเพื่อที่จะอยูMในสังคม
ไ ด Pอ ย Mา ง ภ า ค ภ ูม ิแ ล ะ มั ่น ค ง  คนก็จะตP องมี       
การพัฒนาตนเองและงานท่ีตนเองรับผิดชอบใหPดี    
การท่ีทุกฝtายจะใหPความรMวมมือกันในการทํางานเปoน
เร่ืองท่ีตPองใหPความสําคัญและทําความเขPาใจใหPมาก
ขึ้นเพราะงานจะสําเร็จหรือไมMน้ัน จะตPองมาจาก   
การรMวมมือรMวมใจกันทํางานเพื่อใหPเกิดการพัฒนางาน
หรือหนMวยงานของตนเอง (คะนึงนิจ อินทรEอwอง, 
2548) 

หัวหนPางานมีความจําเปoนมากในการท่ีจะ
ทําใหPภารกิจในองคEการบรรลุ เปx าหมายตาม
วัตถุประสงคEในการปฏิ บั ติงานและพัฒนาคน  
หัวหนPางานตPองสรPางความสัมพันธEกับผูPใตPบังคับบัญชา 
ในสถานการณEตMางๆ เพื่อใหPการปฏิบัติงานและ          
การส่ังการเปoนไปตามเปxาหมายและวัตถุประสงคEท่ี
ตPองการ หัวหนPางานเองจะตPองมีคุณลักษณะใน
การทํางาน ตลอดจนการตัดสินใจท่ีสอดคลPองกับ
ความรูPในเนื้องานท่ีทํารวมถึงมีบุคลิกภาพและ  
การสื่อสารท่ีดี (วินิจ เกตุขํา, 2535)  

พฤติกรรมระหวMางเพื่อนรMวมงาน ก็เปoน
อีกปuจจัยหน่ึงท่ีจะสMงผลตMอการใหPความรMวมมือใน
การทํางานของพนักงาน เนื่องจากมนุษยEตPองมี 
การติดตMอสื่อสาร มีสังคม ดังน้ันคงจะหลีกเลี่ยงท่ี

จะไมMพูดคุยพบปะใครเลยไมMไดP แตMสังคมรอบตัว
ของแตMละคนก็แตกตMางกันออกไป ดังน้ันการท่ีเรา
ไดPทํางานรMวมกับเพื่อนรMวมงานท่ีมีลักษณะท่ีเปoน
มิตรจะสMงผลใหPเรามีความสุขในการทํางานและ   
มีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น ท่ีจะผMานอุปสรรค
งานตMางๆ ซึ่ งพฤติกรรมท่ีเปoนมิตรของเพื่อน
รM ว ม ง า น ส า ม า ร ถ สั ง เ ก ต ไ ดP ต า ม ห ลั ก 
“กัลยาณมิตร” พระธรรมป}ฎก ใหPความหมายวMา 
กัลยาณมิตร คือ ผูPแนะนําส่ังสอน ท่ีปรึกษา 
เพื่อนท่ีคบหาและบุคคลผูPแวดลPอมท่ีดี ความรูPจัก
เลือกเสวนาบุคคล หรือเขPารMวมอยูMกับทMานผูPทรงคุณ
ทรงปuญญา มีความสามารถ ซึ่งจะชMวยแวดลPอม 
สนับสนุน ชักจูง ช้ีชMองทาง เปoนแบบอยMาง ตลอดจน
เปoนเคร่ืองอุดหนุนเกื้อกูลแกMกันใหPดําเนินกPาวหนPาไป
ดPวยดีในการศึกษาอบรมการครองชีวิต การประกอบ
กิจการและธรรมปฏิบัติวMา ลักษณะของกัลยาณมิตร 
ท่ีเรียกวMากัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ (ป.อ.ปยุตฺโต, 
2545) 

องคEการขนสMงในปuจจุบันก็มีอยูMหลายแหMง
ดPวยกัน ผูPวิจัยสนใจศึกษาบริษัท ขนสMง จํากัด และ 
องคEการขนสMงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งองคEการทั้ง
สอง นี้มีลักษณะในการทํางาน ท่ีใกลPเคียงกัน
รMวมไปถึงมีจุดมุMงหมายท่ีจะใหPบริการท่ีดีแกMประชาชน 
ดัง น้ัน ท้ังสององคEการจึงสMงเสริมการพัฒนา
บุคลากรภายในองคEการใหPมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 
ตอบสนองความตPองการของประชาชนผูP ท่ีใชP
บริการ เพื่อใหPไดPรับความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย 
และประทับใจ 

จากเหตุผลขPางตPน ทําใหPผูPทําวิจัยสนใจ
ศึกษาระดับการไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่ อนรMวมงานของ
พนักงานและการใหPความรMวมมือในการทํางานของ
พนักงานอยูMในระดับใด ศึกษาความสัมพันธEระหวMาง
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานกบัการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน ศึกษา
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ความสัมพันธEระหวMางลักษณะกัลยาณมิตรของ
เพื่อนรMวมงานกับการใหPความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงาน และศึกษาการใหPความรMวมมือใน 
การทํางานของพนักงานท่ีพยากรณEดPวยการไดPรับ 
การส นับส นุนจาก หัวหนP า ง านและ ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน ซึ่ งผลการวิจัย
สามารถใชPเปoนแนวทางในการสMงเสริมหรือวางแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือวางแผนแกPไขปuญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรท่ีอาจเกิดขึ้นในองคEกร และ
เพื่อใหPองคEกรไดPบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีตPองการ  
 

วัตถุประสงค#ของการวิจัย 
 1. เพื่ อ ศึกษาความสัม พันธE ระหวM า ง           
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานกับการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 

2. เพื่ อ ศึกษาความสัม พันธE ระหวM า ง

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานกับการใหP

ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 

3. เพื่อพยากรณEการใหPความรMวมมือใน
การทํางานของพนักงานดPวยการไดPรับการสนับสนุน
จากหัวหนPางานและลักษณะกัลยาณมิตรของ 
เพื่อนรMวมงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรท่ีใชPในการวิจัยน้ี คือ พนักงาน
ระดับหัวหนPางานและพนักงานระดับปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงานใหญMของ บริษัท ขนสMง จํากัด 
และ องคEการขนสMงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 1,726 
คน กลุMมตัวอยMางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 325 คน 
โ ด ย ใ ชP สู ต ร ต า ม วิ ธี ข อ ง  Yamane ท่ี ร ะ ดั บ        
ความเช่ือม่ัน 95% (Yamane. 1970) 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ การใหPความรMวมมือใน

การทํางานของพนักงาน แบMงออกเปoน 3 แบบ 

 1.1 แบบปฐมภูมิ 
 1.2 แบบทุติยภูมิ 
 1.3 ตติยภูมิ  

 2. ตัวแปรตาม คือ 

  2.1 การสนับสนุนจากหัวหนPางาน 
แบMงเปoน 3 ดPาน 
 2.1.1 ดPานอารมณE 
  2.2.2 ดPานขPอมูลขMาวสาร  
 2.2.3 ดPานวัสดุอุปกรณE 
               2.2 ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อน
รMวมงาน แบMงออกเปoน 7 ดPาน 
 2.2.1 ดPานความนMารัก  
 2.2.2 ดPานความนMาเคารพ 
 2.2.3 ดPานความนMายกยMอง  
 2.2.4 ดPานการรูPจักพูดใหPไดPผล  
 2.2.5 ดPานการอดทนตMอถPอยคํา  
 2.2.6 ดPานการแถลงเร่ืองล้ําลึกไดP 
 2.2.7 ดPานการไมMชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสีย  
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน
มีความสัมพันธEกับการใหPความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงาน 
 2. ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน
มีความสัมพันธEกับการใหPความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงาน 
 3. การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน
และลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานอยMาง
นP อยห น่ึ ง ตั วแปรสามารถพยากรณEก าร ใหP      
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงานไดP 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชPในการเก็บรวบรวมขPอมูล 
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คร้ังน้ีเปoนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบMง
ออกเปoน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขPอมูล
ท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม ประกอบดPวย เพศ 
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และรายไดPตMอเดือน 
 ต อ น ท่ี  2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ        
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน จํานวน 13 ขPอ 
แบMงออกเปoน 3 ดPาน ไดPแกM ดPานอารมณE ขPอมูล
ขMาวสาร ดPานวัสดุอุปกรณE ลักษณะแบบสอบถาม
เปoนมาตราสMวนประมาณคMา (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิรEท (Likert) ซึ่งมีคําตอบใหPเลือก 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นPอย นPอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน จํานวน 31 ขPอ     
แบMงออกเปoน 7 ดPาน ไดPแกM ดPานความนMารัก        
ดPานความนMาเคารพ ดPานความนMายกยMอง ดPานการรูPจัก
พูดใหPไดPผล ดPานการอดทนตMอถPอยคํา ดPานการแถลง
เร่ืองล้ําลึกไดP ดPานการไมMชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
ลักษณะแบบสอบถามเปoนมาตราสMวนประมาณคMา 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรEท (Likert) ซึ่งมี
คําตอบใหPเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นPอย นPอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหPความ
รMวมมือในการทํางานของพนักงาน จํานวน 13 ขPอ 
แบM ง ออก เปo น  3 แ บบ  ไ ดP แ กM  แ บบปฐม ภูมิ        
แบบทุติยภูมิ แบบตติยภูมิ ลักษณะแบบสอบถาม
ท้ัง 3 ดPาน เปoนมาตราสMวนประมาณคMา (Rating 
Scale)ตามแบบของลิเคิรEท (Likert) ซึ่งมีคําตอบใหP
เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นPอย 
นPอยท่ีสุด 

 การรวบรวมข�อมูล 
 1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหEใน    

การเก็บรวบรวมขPอมูล 

2. ติดตMอกับผูPประสานงาน และนํา
แบบสอบถามไปแจกกับกลุMมตัวอยMาง 

 3. รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาไดP 

จํานวน 332 ฉบับ โดยใชPเวลาท้ังสิ้น 60 วัน 
แบบสอบถามมีความสมบูรณEจํานวนท้ังสิ้น 332 ฉบับ 
โดยแบบสอบถามท่ีไดPรับกลับคืนมาน้ัน มากกวMา
กลุMมตัวอยMางท่ีไดPคํานวณไวP ผูPวิจัยจึงนําขPอมูล            
จากแบบสอบถามท่ีรับคืนมาท้ังหมดมาวิเคราะหE 
เพื่ อใหPผลการวิ เคราะหEมีความสมบูรณEและ           
มีความนMาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น  

 การวิเคราะห#ข�อมูล 
1. คMาความถี่ (Frequency) และคMารPอยละ 

(Percentage) ใชPในการวิเคราะหEและนําเสนอขPอมูล
เกี่ยวกับปuจจัยสMวนบุคคลของกลุMมตัวอยMาง ไดPแกM 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุการทํางาน 
รายไดP การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน 
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน และการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 

2. คMาเฉลี่ย (Mean) และสMวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชPในการวิเคราะหE 
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน และการใหPความ
รMวมมือในการทํางานของพนักงาน 

3. การวิเคราะหEคMาความสัมพันธEระหวMาง
ตัวแปรท่ี 1 กับตัวแปรท่ี 2 โดยใชPคMาสัมประสิทธE
สหสัมพันธEของเพียรEสัน (Pearson Product Moment 
Correlation) โดยการหาความสัมพันธE ระหวM า ง      
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานกับการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงานและ
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานกับการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน  

 4. การวิเคราะหEการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ใชPวิเคราะหEตัวพยากรณEรMวมเพื่อทํานายตัวแปร    
ท่ีจะศึกษาโดยพยากรณEการใหPความรMวมมือใน 
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ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ดP ว ย ก า ร ไ ดP รั บ           
การส นับสนุนจากหัวหนP า งานและลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหEปuจจัยสMวนบุคคลของ

ผูPตอบแบบสอบถาม 
 ผูPตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเปoนเพศหญิง 
จํานวน 211 คน รPอยละ 63.55 มีอายุระหวMาง 19.00 
ป� – 33.00 ป� จํานวน 128 คน รPอยละ 38.55         
มีสถานภาพโสด จํานวน 169 คน รPอยละ 50.90 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 193 คน 
รPอยละ 58.13 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานงาน 
นPอยกวMาหรือเทMากับ 13 ป� จํานวน 184 คน  
รPอยละ 55.42 รายไดPตMอเดือน 9,000 บาท – 
29,333 บาท จํานวน 250 คน รPอยละ 75.30 

2. ผลการวิเคราะหEขPอมูลเกี่ยวกับ         
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานและการใหPความมือ
ในการทํางานของพนักงาน 

2.1 ผลการวิเคราะหEขPอมูลการไดPรับ
การสนับสนุนจากหัวหนPางาน พบวMาการไดPรับ   
การสนับสนุนจากหัวหนPางานโดยรวม อยูMใน

ระดับสูง (�̅= 3.60, SD =0 .66) และเมื่อ
พิจารณารายดPานพบวMา 

การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน

ดPานอารมณE อยูMในระดับสูง (�̅= 3.73, SD = 0.74) 
การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางาน

ดPานขPอมูลขMาวสาร อยูMในระดับสูง (�̅= 3.42, SD = 
0.69)  

การไดPรับการสนับสนุนจากหัวหนPางานดPาน
วัสดุอุปกรณE อยูMในระดับสูง ( x = 3.50, SD = 0.78) 

2.2 ผลการวิ เคราะหE ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน พบวMา ลักษณะ

กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานโดยรวมอยูMในระดับสูง 

(�̅	= 3.45, SD = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปoน    
รายดPาน พบวMา 

 ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน  

ดPานความนMารัก อยูMในระดับสูง (�̅	= 3.57, SD = 0.58)  

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานดPาน

ความนMาเคารพ อยูMในระดับปานกลาง (�̅	= 3.37, SD 

=0.72) 

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน

ดPานความนMายกยMอง อยูMในระดับสูง (�̅	= 3.47, 

SD = 0.68)  

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน

ดPานการรูPจักพูดใหPไดPผล อยูMในระดับปานกลาง       

(�̅	= 3.40, SD = 0.68)  

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน

ดPานการอดทนตMอถPอยคํา อยูMในระดับปานกลาง     

(�̅	= 3.32, SD = 0.71) 

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน

ดPานการแถลงเร่ืองล้ําลึกไดP อยูMในระดับปานกลาง                 

(�̅	= 3.34, SD = 0.70) 

ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงาน

ดPานการไมMชักจงูไปในทางเสื่อมเสีย อยูMในระดับสูง                    

(�̅	= 3.50, SD = 0.66) 

2.3 ผลการวิ เคราะหEการใหP       
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน พบวMา การใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน โดยรวม

อยูMในระดับสูง (�̅	= 3.95, SD = 0.62)  
  3. ผลการวิเคราะหEขPอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
  3.1 การไดPรับการสนับสนุนจาก
หัวหนPางานมีความสัมพันธEกับการใหPความรMวมมือ
ในการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยูMในระดับ
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ปานกลาง (r = .391) อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (p = .000) 

  3.2 ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อน

รMวมงาน โดยรวมมีความสัมพันธEทางบวกกับ         

การใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงานอยูM

ในระดับปานกลาง (r = .520) อยMางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p = .000) 

 3.3 การไดPรับการสนับสนุนจาก
หัวหนPางานและลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อน
รMวมงานอยMางนPอยหน่ึงตัวแปรสามารถพยากรณE
การใหPความรMวมมือในการทํางานของพนักงานไดP  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบวMา การไดPรับการสนับสนุน

จาก หัวหนP า ง านมีค วาม สัม พันธE กั บการ ใหP      
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผล        
การวิเคราะหEเปoนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวP โดยสอดคลPอง
กับความคิดเห็นของผูPวิจัยท่ีคาดไวPวMา หากหัวหนPางาน
ใหPการสนับสนุนทางดPานตMางๆ ก็จะทําใหPหัวหนPา
และพนักงานมีความสัมพันธEอันดีตMอกัน สอดคลPอง
กับงานวิจัยของ อภิชาติ ประจิมพันธุE (2551)      
ไดP ศึ กษาปu จจั ย ท่ี สM ง ผลตM อความรM วมมื อ ใ น        
การทํางานของพนักงาน บริษัทไฮเวยE จํากัด     
เขตบางกะป} กรุงเทพมหานคร พบวMา สัมพันธภาพ
ระหวMางพนักงานกับผูPบังคับบัญชา สMงผลตMอ  
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงานอยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวMาพนักงานท่ีมี
สัมพันธภาพดีกับผูPบังคับบัญชาทําใหPมีความรMวมมือ
ในการทํางานของพนักงานดี ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติ
ของมนุษยE การทํางานจําเปoนตPองอาศัยสัมพันธภาพ
ระหวMางกันเปoนอยMางมาก เชMน ผูPบังคับบัญชา      
ใหPคําปรึกษาเมื่อพนักงานมีปuญหา ท้ังในเวลางาน
และนอกเหนือเวลาทํางานตลอดจนการแสดงออก
ถึงความเปoนกันเองกับพนักงาน เป}ดโอกาสใหP
พนักงานมีสMวนรMวมในการแสดงความคิดเห็น ทําใหP

พนักงานมีความรูPสึกสบายใจ เกิดกําลังใจท่ีจะ
ทํางานใหPเต็มความสามารถสMงผลใหPงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคE สMงผลใหPพนักงานมีความรูPสึกสบายใจ 
เกิ ด กํ า ลั ง ใ จ ท่ี จ ะ ทํ า ง าน ใหP ง านบรร ลุ ตา ม
วัตถุประสงคE ขององคEกร ซึ่งถPาพนักงานไดPรับ  
การสนับสนุนในดPานตMางๆ ก็จะสMงผลใหPพนักงาน       
มีความยินดีท่ีจะใหPความรMวมมือกับหัวหนPางาน
อยMางเต็มใจ ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ
วMา เปoนไปตามสมมติฐาน กลMาวคือ เมื่อพนักงาน
ไดP รับการส นับสนุนจาก หัวหนP างานก็จะใหP     
ความรMวมมือในการทํางาน โดยมีคMาความสัมพันธE       
ท่ีระดับ 0.391 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 

2. ผลการวิจัยพบวMาลักษณะกัลยาณมิตร
ของเพื่อนรMวมงานมีความสัมพันธEกับการใหPความรMวมมือ        
ในการทํางานของพนักงานซึ่งผลการวิเคราะหEเปoนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวP โดยสอดคลPองกับความคิดเห็นของ
ผูPวิจัยท่ีคาดไวPวMา พนักงานท่ีมีความสัมพันธภาพดี         
กับเพื่อนรMวมงาน จะสMงผลใหPมีความรMวมมือในการทํางาน
ของ พ นักง านดี  การทํ างานท่ีดี ตP องเกิ ดจาก           
ความรMวมมือจากหลายฝtาย สอดคลPองกับงานวิจัยของ 
อภิชาติ ประจิมพันธุE(2551) ไดPศึกษา ปuจจัยท่ีสMงผล
ตMอความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน 
บริษัทไฮเวยE จํากัด เขตบางกะป} กรุงเทพมหานคร 
พบวMา สัมพันธภาพระหวMางพนักงานกับเพื่อน
รMวมงาน สMงผลตMอความรMวมมือในการทํางานของ
พนักงาน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปoน
อันดับ 1 แสดงวMาพนักงานท่ีมีสัมพันธภาพดีกับ
เพื่อนรMวมงาน ทําใหPมีความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงานดี การทํางานท่ีดีตPองเกิดจาก     
ความรMวมมือจากหลายฝtาย โดยเฉพาะเพื่อนรMวมงาน 
หาก ทุ กคน เขP า ใ จและชM วย เหลื อกั น ทํ า งาน              
มี ค ว าม ไ วP ว า ง ใ จ ซึ่ ง กั น แ ละ กั น  ก็ จ ะ ทํ า ใ หP         
การรMวมมือกันทํางานงMายขึ้น ซึ่งพนักงานจะมี
ความสัมพันธภาพดีกับเพื่ อนรM วมงานไดP น้ัน    
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เพื่อนรMวมงานควรมีความเปoนมิตร ซึ่งสอดคลPอง
กับหลักกัลยาณมิตรท่ีหมายถึง ลักษณะของเพื่อน
รMวมงานท่ีนMาคบหา ซึ่งจะชMวยแวดลPอมสนับสนุน 
ชักจูงช้ีชMองทางเปoนแบบอยMางตลอดจนเปoนเคร่ือง
อุดหนุนเกื้อกูลแกMกันใหPดําเนินกPาวหนPาไปดPวยดี 
หากพนักงานมีเพื ่อนรMวมงานท่ีมีลักษณะตาม
ห ลั ก กั ล ย า ณ มิ ต ร ก็ จ ะ ทํ า ใ หP พ นั ก ง า น ใ หP         
ความรM วมมื อแกM เพื่ อนรM วมงานดP วยโดยมี คM า
ความสัมพันธE ท่ีระดับ 0.52 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
 3. ผลการวิจัยพบวMา การไดP รับ          
การส นับสนุนจากหัวหนP า งานและลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานอยMางนPอยหน่ึงตัวแปร
สามารถพยากรณEการใหPความรMวมมือในการทํางาน
ของพนักงานไดPซึ่ งผลการวิ เคราะหEเปoนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไวP  โดยสอดคลPองกับความคิดเห็น
ของผูPวิจัยท่ีคาดไวPวMา การทํางานในองคEกร      
ตPองอาศัยความรMวมมือจากทุกฝtายและการใหP
ความรMวมมือท่ีดี น้ัน ก็ขึ้นอยูMกับความสัมพันธE
ระหวMางหัวหนPางานกับพนักงานหรือระหวMางเพื่อน
รMวมงานดPวย เพราะในการทํางาน ตPองมีการพ่ึงพา
อาศัยกันเพื่อใหPไดPผลงานท่ีดีตรงตามเปxาหมาย
ท่ีต้ังไวP หากหัวหนPามีการสนับสนุนในดPานตMางๆ  
ไมMวMาจะเปoนดPานอารมณE ดPานวัสดุอุปกรณE ดPาน
ขMาวสาร ก็จะทําใหPความสัมพันธEระหวMางหัวหนPางาน
และพนักงานดี  พ นักงานก็จะพรPอม ท่ีจะใหP     
ความรMวมมือในการทํางาน และหากพนักงานมีเพื่อน
รMวมงานท่ีเปoนมิตร นMารัก นMาเคารพ นMาเจริญใจ 
รูPจักพูดใหPคําแนะนําตักเตือน อดทนตMอถPอยคํา 
สามารถอธิบายเรื่องยุMงยากซับซPอนใหPเขPาใจ 
ไมM ชักจู งไปในทางเสื่ อมเสีย เปoนตPน ก็จะทําใหP         
การทํางานรMวมกันมีความสุข ความสัมพันธEระหวMาง
เพื่อนรMวมงานดี สMงผลใหPพนักงานใหPความรMวมมือ
กับเพื่อนรMวมงานดPวยความเต็มใจดPวยเชMนกัน 
 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
1. การวิจัยการไดPรับการสนับสนุนจาก

หัวหนPางานและลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อน
รMวมงานพยากรณEการใหPความรMวมมือในการทํางานของ
พนักงาน พบวMา ตัวแปรท่ีมี อิทธิพลตMอการใหP          
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงานมีดPวยกัน             
4 ตัวแปร คือ ตัวแปรลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อน
รMวมงานดPานความนMายกยMอง ลักษณะกัลยาณมิตร
ของเพื่อนรMวมงานดPานการไมMชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานดPานความ
นMารัก และการสนับสนุนจากหัวหนPางานดPาน
อารมณE ท้ัง 4 ตัวแปรน้ี สามารถพัฒนาเพื ่อใหP
พนักงานใหPความรMวมมือไดPดีขึ้น ดPวยการจัดการ
ฝ�กอบรม สําหรับลักษณะของเพื่อนรMวมงานก็จะ
เปoนการฝ�กอบรมเกี่ยวกับลักษณะเพื่อนรMวมงานท่ี
ดี เพราะถPามี เพื่อนรMวมงานท่ีดี ก็จะสMงผลใหP
ค ว า ม สั ม พั น ธE ร ะ ห วM า ง พ นั ก ง า น ดี แ ล ะ ใ หP        
ความรMวมมือท่ีดีดPวย สMวนหัวหนPางานควรเขPารับ
การอบรมเกี่ยวกับการสนับสนุนพนักงาน เห็นไดPชัดวMา
การส นับส นุนจาก หัวหนP า งานดP านอารมณE          
มีอิทธิพลกับการใหPความรMวมมือของพนักงาน 
ดัง น้ันหัวหนPาควรใสM ใจพนักงานใหPมากๆ ใหP
คําปรึกษา ชMวยเหลือในดPานตMางๆ การจัดกิจกรรม
เพื่อเพ่ิมความสัมพันธEระหวMางเพื่อนรMวมงาน 
ระหวMางพนักงานและหัวหนPางาน อาจจะเปoนกีฬาสี
สานสัมพันธE เพื่อเปoนการสรPางการใหPความรMวมมือ
ในองคEกรท่ีดีมากขึ้นเพราะเมื่อพนักงานมีการใหP
ความรMวมมือมากขึ้น ก็จะทําใหPไดPผลงานท่ีดี    
ตามเปxาหมายท่ีตั้งไวP 

2. จากผลการวิจัย พบวMา การสนับสนุน
จากหัวหนPางานดPานขPอมูลขMาวสาร ขPอคําถาม 
“หัวหนPางานของทMานมีการลงโทษทMานเมื่อทMาน
กระทําผิดซ้ําท้ังๆ ท่ีเคยตักเตือนแลPว” เปoนขPอท่ีมี
คMาเฉลี่ยตํ่ากวMาขPออื่น ( x = 3.00, SD = 1.03) 
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ดังน้ัน หากมีพนักงานในองคEกรมีการกระทําผิด
หลังจากท่ีหัวหนPางานไดP ตักเตือนแลPว ควรมี          
การลงโทษท่ีเด็ดขาดเพื่อท่ีพนักงานคนอื่น จะไดPไมM
เกิดความรูPสึกวMา บทลงโทษไมMมีผลอะไร ใครๆ         
ก็สามารถทําผิดไดP ซึ่ งจะสMงผลใหPพนักงานใน
องคEการไมMกลPาก ระ ทําผ ิด  แ ล ะข Pอคํา ถ า ม 
“หัวหนPางานของทMานใหPรางวัลหรือชมเชยเมื่อ
ทMานกระทําความดีหรือปฏิบัติงานดี” เปoนขPอที่มี

คMา เฉลี่ยอันดับรองขPอที่ตํ่ากวMาขPออื่น  (�̅	= 
3.80, SD = 0.85) การยกยMองชมเชยพนักงาน         
จะทําใหPพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน เต็มใจท่ี
จะใหPความรMวมมือในการทํางาน ดังน้ัน หัวหนPา
งานควรมีการยกยMองชมเชยพนักงานเมื่อพนักงาน
กระทําความดีหรือปฏิบัติงานดี 

3. จากผลการวิจัย พบวMา ลักษณะ
กัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานดPานการอดทนตMอ
ถPอยคํา  ขPอคําถาม “เพื่อนรMวมงานของทMาน
สามารถควบคุมอารมณEไดPไมMฉุนเฉียว” เปoนขPอท่ีมี

คMาเฉลี่ยตํ่ากวMาขPออื่น (�̅	= 3.17, SD = 0.71)  
ดังน้ันองคEการสามารถหาทางออกไดPโดยการจัดใหP
มีกิจกรรมท่ีเสริมสรPางความสัมพันธEเพื่อนํามาซึ่ง
มิตรภาพและการประสานความรMวมมือ เชMน กีฬาสี 
งานเลี้ยง เปoนตPน เพื่อใหPพนักงานมีโอกาสทํา 
ความรูPจัก คุPนเคยกัน ชMวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน    
เมื่อนักงานสนิทสนมคุPนเคยกันแลPวก็จะทําใหPกลPาท่ี
จะบอกขPอเสียของเพื่อนรMวมงาน คอยเตือนเพื่อน
รMวมงาน และอีกวิธีคือจัดการอบรมเร่ือง เกี่ยวกับ
การทํางานรMวมกัน ซึ่งจะรวมไปถึงการควบคุม
อารมณEดPวย พูดถึงขPอเสียของการไมMควบคุม
อารมณE เพราะการใชPอารมณEฉุนเฉียวจะสMงผลใหP

บรรยากาศในการทํางานตึงเครียด พนักงานไมMมี
ความสุขในการทํางาน  

4. จากผลการวิจัย ความสัมพันธEระหวMาง
ลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนรMวมงานกับการใหP
ความรMวมมือในการทํางานของพนักงาน พบวMา
ลั ก ษ ณ ะ กั ล ย า ณ มิ ต ร ข อ ง เ พื่ อ น รM ว ม ง า น             
มีความสัมพันธEทางบวกกับการใหPความรMวมมือใน
การทํางานของพนักงาน (r = .520) รPอยละ 27.04 
สูงกวMาขPออื่น แสดงวMาเพื่อนรMวมงานมีอิทธิผลตMอ
การใหPความรMวมมือ  ดั ง น้ันองคEการจัดใหPมี      
การอบรมเกี่ยวกับเพื่อนรMวมงานท่ีดี หรือจัดใหP         
มีกิจกรรมการสัมพันธEระหวMางเพื่อนรMวมงาน 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรท่ีคาดวMาสามารถ

พยากรณE การใหPความรMวมมือในการทํางานของ
พนักงานตัวอื่นดPวย เชMน สภาพแวดลPอมองคEการ 
วัฒนธรรมองคEการในดPานตMางๆ เปoนตPน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับองคEการอื่นๆ 
ปuจจัยและแรงจูงใจตMอการใหPความรMวมมือในการ
ทํางานของพนักงานในการศึกษาน้ี อาจเปoน
ลักษณะเฉพาะของพนักงานท่ีปฏิ บั ติ งานใน
สํานักงานใหญMของ บริษัท ขนสMง จํากัด และ
องคEการขนสMงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งหากนําไป
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ผลการศึกษาวิจัย
อาจแตกตMางกันไปตามลักษณะของบุคลากร   
ในบริษัทน้ันๆ 

3. ควรใชPวิธีการสัมภาษณEกลุMมตัวอยMาง
ซึ่งจะไดPผลท่ีชัดเจนกวMาการใชPแบบสอบถาม 
เนื่องจากอาจมีบางประเด็นท่ีหากใชPการสัมภาษณE
จะไดPเหตุและท่ีมา ซึ่งเปoนขPอมูลเชิงลึกกวMา 
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