
Picture

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇ ÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑ้§·Õ่ 15

àÃ×่Í§ “ºÙÃ³Ò¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
¢Ñºà¤Å×่Í¹àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â´ŒÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õ่ 7 áÅÐÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õ่ 8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2562
³ ÍÒ¤ÒÃ¤³Ð·Ñ¹µá¾·ÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹
ÍÓàÀÍÅÓÅÙ¡¡Ò ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ

Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�
Ç Ô·ÂÒÈÒÊµÃ�Ê Ø¢ÀÒ¾áÅÐÇ Ô·ÂÒÈÒÊµÃ�à·¤â¹âÅÂÕ 1

Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à·¤â¹âÅÂÕ 1

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑ้§·Õ่ 15  
àÃ×่Í§ “ºÙÃ³

Ò¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¢Ñºà¤Å×่Í¹àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â´ŒÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”



รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) 
การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ คร้ังที่ 15 
“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 
วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
พิมพเมื่อ :   ธันวาคม 2562 
จัดพิมพเผยแพร :   สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
4 หมู 11 ลาดสวาย ลาํลูกกา ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท 02-563-5252 
อีเมล wturesearch@gmail.com 
เว็บไซต http://www.western.ac.th/westernnew/main.php 
 

พิมพที่ :    โรงพิมพหางหุนสวนจาํกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย 
29/97 ซอยสุวินทวงศ 31 ถนนสุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทรศัพท 02-326-4124-5, 02-988-3599  
Email: meancopier@gmail.com 



คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด องคความรู
ที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจยัระดับชาติ (Proceedings) คร้ังที่ 15 จัดพิมพข้ึน
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหกวางขวาง            
โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings)  คร้ังที่ 15 

ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนํา
และพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและ             

ผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

     ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 

 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 15 

เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัตนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น จําเปนจะตอง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการ
เนนทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เปนการเติมเต็ม”ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย 
“ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค “เพิ่มมูลคา”เพื่อนํามาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจที่เนน
การสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
วิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณา
การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน จะนําไปสู
การประยุกตใชผลงานวิจัยดานสงัคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้ง
เปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะทําใหเกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ
ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 



หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร 2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

 1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 

 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

 

 



กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและสง
บทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 
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Evaluation of salivary components in gingivitis and periodontitis patients using 
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)
 

    กัณฐิกา  กางบญุเรือง  
แขนงวิชาปริทันตวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตรชองปาก  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ดุษฎี  หอมดี  
แขนงวิชาปริทันตวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตรชองปาก  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทพญ.ปรมาภรณ  กลั่นฤทธิ์  
แขนงวิชาวินจิฉัยโรคชองปาก สาขาวิชาชีวเวชศาสตรชองปาก  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ  ทิพยวฒัน  
กลุมวชิาจุลชีววทิยาคลินกิ สายวิชาเทคนิคการแพทย  
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมวิจยัโรคอักเสบเร้ือรังของชองปากและโรคทางระบบท่ีเก่ียวของกับสุขภาพชองปาก 
 

 

การตรวจวินิจฉัยโรคปริทนัตอักเสบและโรคเหงือกอักเสบทางคลินิก เปนการวัดผลการทําลายอวัยวะปริทันต 
ในอดีต ไมสามารถแสดงการดําเนินโรคในปจจุบัน ดังนั้นการศึกษาน้ําลายซึ่งเก็บไดงาย และสามารถสะทอนถึงสภาวะ 

ปจจุบันของผูปวยรวมกับการใชเคร่ืองฟูเรียรทรานสฟอรม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร (เอฟทีไออาร) ซึ่งสามารถ 

วัดองคประกอบของสารทั้งหมดไดในคราวเดียว จึงอาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยและพยากรณโรคปริทันตอักเสบ
และโรคเหงือกอักเสบได การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบน้ําลายของ
ผูปวยโรคเหงือกอักเสบและผูปวยโรคปริทันตอักเสบดวยเอฟทีไออาร โดยมีอาสาสมัครกลุมโรคปริทันตอักเสบ 10 ราย 

โรคเหงือกอักเสบ 10 ราย และกลุมควบคุม 2 ราย ทําการวัดอินฟาเรดสเปกตรัมของน้ําลายและเปรียบเทียบผลตาง
ของพ้ืนที่ใตกราฟรวมกับการวิเคราะหพีซีเอ ผลการศึกษาพบวาในกลุมโรคปริทันตอักเสบมีพื้นที่ใตกราฟสวนใหญ
สูงกวากลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุม ตามลําดับ ไดแก สเปคตรัมที่สัมพันธกับโปรตีนและดีเอ็นเอ ขณะที่
สเปคตรัมที่สัมพันธกับลิพิด พบวาพื้นที่ใตกราฟในกลุมโรคปริทันตอักเสบใกลเคียงกับกลุมโรคเหงือกอักเสบ และ
จากการวิเคราะหดวยพีซีเอพบวาเอฟทีไออารมีแนวโนมสามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมโรคเหงือกอักเสบ
กับโรคปริทนัตอักเสบได อยางไรก็ตามควรทําการศึกษาเพิม่เติมในอาสาสมัครที่มากขึ้น และควรมีการติดตามผลตอ
ในระยะยาวเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ในการใชวินิจฉัยและพยากรณโรคปริทันตในอนาคต 
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Abstract
Clinical diagnosis of periodontitis and gingivitis are based on the past destruction of 

disease. Whereas, Saliva can represent actual status of patient. Using Fourier Transform 
Infrared Spectrometer (FTIR) to analyse saliva may have benefits in diagnosis and prognosis 
of periodontal disease. Thus, the objective of this study is to compare the saliva composition 
of periodontitis and gingivitis patients using Fourier Transform Infrared Spectrometer
(FTIR). Saliva samples were collected from 10 periodontitis, 10 gingivitis and 2 control 
patients. Saliva composition was then analysed using FTIR. The band area under the graph 
and Principal component analysis (PCA) were evaluated to determine the difference between 
groups. Most of the spectral bands representing the protein, and DNA spectrum showed 
higher band area in the periodontitis group compared to that of the gingivitis, and control 
group, whereas, the lipid spectrum was nearly the same in periodontitis and gingivitis group. 
Moreover, in PCA data, a trend to differentiate between periodontitis and gingivitis was 
determined. In the future, a bigger sample size and longitudinal study are needed to assess the 
effectivity for diagnosis and prognosis of periodontal diseases.

Key Words : Fourier Transform Infrared Spectrometer, FTIR, gingivitis, periodontitis, 
periodontal diseases

 

 

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันตอักเสบชนิดเร้ือรัง เปนกลุมโรคที่พบการกระจายตัวสูง จากการสํารวจ
สภาวะโรคในชองปากระดับโลก ป ค.ศ. 2010 พบวาโรคปริทันตอักเสบระดับรุนแรง มีความชุกมากเปนอันดับ 6 
ของรอยโรคที่พบในชองปากทั้งหมด โดยพบวามีผูปวยเปนโรคปริทันตอักเสบ 5-20  ทั่วโลก(1) และจากผลการ
สาํรวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ป พ.ศ.2560 พบวาคนไทยในกลุมวยัทํางานเปนโรคเหงือกอักเสบถึงรอยละ 
62.4 เปนโรคปริทันตอักเสบรอยละ 25.9 และในกลุมผูสูงอายุ เปนโรคปริทันตอักเสบถึงรอยละ 36.3 โดยรอยละ 
12.2 มีสภาวะปริทนัตอักเสบรุนแรง (รองลึกปริทันตตั้งแต 6 มิลลิเมตรข้ึนไป)(2) 

โรคปริทันตอักเสบเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการอักเสบเร้ือรังจากการตอบสนองทางภูมิคุมกันตั้งแต
ระดับโมเลกุล, ระดับเซลล, ระดับเนื้อเยื่อ จนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคลินิก ดังนั้นการตรวจวัดคาปริทันต 
ทางคลินิก (clinical parameters) ไดแก การวัดความลึกรองปริทันต, การมีเลือดออก, การสูญเสียระดับการยึด
เกาะของอวัยวะปริทันต, ดัชนีคราบแบคทีเรีย รวมถึงภาพถายรังสีเพื่อประเมินการสูญเสียกระดูกรอบรากฟน        
จึงเปนการวัดการทําลายอวัยวะปริทนัตในอดีต ไมไดแสดงถึงการดําเนินของโรคในปจจุบัน  

น้ําลายเปนสารคัดหลั่งที่สรางจากตอมน้ําลาย และมีองคประกอบอ่ืนๆจากน้ําเหลืองเหงือก, สารคัดหลั่ง
จากทางเดินหายใจ, ซีร่ัมและเซลลเม็ดเลือดจากแผลในชองปาก, เชื้อแบคทีเรีย, ผลผลิตของแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส
และเชื้อรา, เซลลเยื่อบุผิวที่หลุดลอก รวมถึงเศษอาหาร(3)(4) ซึ่งสามารถสะทอนถึงสภาวะปจจุบันของผูปวย ดังนั้น
การศึกษาองคประกอบของน้ําลายจึงอาจมีประโยชนในการแสดงการดําเนินของโรคในปจจุบัน รวมถึงสามารถ
พยากรณการดําเนินของโรค(5) 
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ฟูเรียรทรานสฟอรม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอรหรือเอฟทีไออาร (Fourier Transform Infrared Spectrometer; 

FTIR) เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารจากตัวอยางทางชีวภาพ เชน เลือด น้ําลาย โดยวิเคราะห 
คาการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด เพื่อบอกหมูฟงกชันของโมเลกุลและคุณสมบัติเชิงโครงสราง (Conformational 

properties)(6) สเปคตรัมของเอฟทีไออารเกิดจากผลรวมการสั่นสะเทือนของทุกโมเลกุลในสารประกอบที่นํามา
วิเคราะห จงึสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสารประกอบได(7) จุดเดนของเอฟทีไออารคือเทคนิคไม
ซบัซอน ใชตัวอยางปริมาณนอย ไมตองมีการเตรียมตัวอยาง และมีความแมนยําสูง ซึ่งตางจากการวิเคราะหชีวโมเลกุล 

(biomolecule) วิธีอ่ืนๆที่วิธีการซับซอน คาใชจายสูง และจะวัดเพียงสารที่จําเพาะเทานั้น ดังนั้นการวิเคราะห
อินฟราเรดสเปคตรัมจงึเปนตัวบงชี้การวินจิฉัยและการพยากรณโรคปริทันตอักเสบไดอยางมีคุณภาพ(8) มีการศึกษา
ที่นําเอฟทีไออารมาใชวิเคราะหองคประกอบของน้ําลาย เพื่อศึกษาสภาวะในชองปากทั้งในภาวะปกติและมีพยาธิ
สภาพของโรค จากการศึกษาของ Ozek และคณะ ในปค.ศ. 2016 พบวามีความแตกตางของรูปแบบสเปคตรัมของ
เอฟทีไออารระหวางผูปวยโรคปริทันตอักเสบชนิดเร้ือรัง (Chronic periodontitis) กับชนิดรุกราน (Aggressive 

periodontitis)(7) และการศึกษาของ Fuji และคณะ ในปค.ศ.2016 พบความแตกตางของรูปแบบสเปคตรัมเอฟทไีอ
อารระหวางผูปวยโรคปริทันต (Periodontal diseases) กับผูที่มีสภาวะปริทันตดี (Healthy periodontium)(6) 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานที่ระบุการใชเอฟทีไออารเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบน้ําลายของผูปวยโรคเหงือก
อักเสบกับโรคปริทนัตอักเสบ 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินรูปแบบองคประกอบของน้ําลายในผูปวยโรคเหงือกอักเสบและ
โรคปริทนัตอักเสบโดยใชเอฟทีไออาร โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับการวิเคราะห
หาตัวบงชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) สําหรับการตรวจวินจิฉัยโรคทางปริทนัต 
 

 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบน้ําลายดวยเอฟทีไออาร ในผูปวยโรคเหงือกอักเสบและ
ผูปวยโรคปริทนัตอักเสบ 

 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาองคประกอบในน้ําลายของผูปวยโรคเหงือกอักเสบและผูปวยโรคปริทันตอักเสบ
ดวยเอฟทีไออาร ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่มคีวามสามารถในการพิสูจนหาโครงสรางทั้งหมดของสารประกอบในคราวเดียว 

เพื่อเปนประโยชนในการวินิจฉัยแยกโรค รวมถึงอาจเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อติดตามและประเมินผลการรักษาโรค          

ปริทันตอักเสบไดในอนาคต โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูปวยที่เขารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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การศึกษานี้เปนการศึกษาในผูปวยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันตอักเสบ ที่เขามารับการรักษาที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีขอกําหนดคือ มีอายุ 18 ปข้ึนไป, สุขภาพแข็งแรงปฏิเสธโรคทาง
ระบบและการรับประทานยาที่อาจมีผลตอโรคปริทันตหรือน้ําลาย เชน โรคเก่ียวกับภูมิคุมกัน, เบาหวาน, โรคเลือด 
เปนตน, มีฟนในชองปากอยางนอย 18 ซี่, ไมไดรับประทานยาปฏิชีวนะหรือยากดภูมิคุมกันภายใน 6 เดือน, ไมได
รับการรักษาทางปริทนัตในชวง 6 เดือนกอนเขารวมวิจัย, ไมสูบบุหร่ี และไมไดตั้งครรภหรือใหนมบุตร 

 

เก็บขอมูลสภาวะปริทันตทุกซ่ีในชองปากของอาสาสมัครทุกคนโดยทันตแพทยคนเดียวกัน ประกอบดวย 
คาความลึกของรองลึกปริทันต (probing depth; PD) โดยวัดจากขอบเหงือกถึงจุดลึกที่สุดของรองลึกปริทันต,        
วัดระดับการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต (clinical attachment loss; CAL) โดยวัดจากรอยตอเคลือบฟน
เคลือบรากฟน (cementoenamel junction; CEJ) ถึงจุดลึกสุดของรองลึกปริทันต และวัดอาการเลือดออกโดยเคร่ืองมือ
ตรวจปริทันต (bleeding on probing; BOP) โดยวัดซี่ละ 6 ตําแหนง คือดานใกลกลางใกลแกม (mesiobuccal),        

ตรงกลางดานใกลแกม (midbuccal), ดานไกลกลางใกลแกม (distobuccal), ดานไกลกลางใกลลิ้น (distolingual), 

ตรงกลางดานใกลลิ้น (midlingual) และดานใกลกลางใกลลิ้น (mesiolingual) 

 

กลุมโรคปริทันตอักเสบเร้ือรัง จํานวน 10 ราย โดยไดรับการวินิจฉัยเปนโรคปริทันตอักเสบเร้ือรัง ระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ตามเกณ การจําแนกโรคปริทันตของ American Academy of Periodontology (AAP)           

ป ค.ศ.1999 มีความลึกรองปริทันตตั้งแต 5 มิลลิเมตรข้ึนไป มีระดับการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต
ตั้งแต 3 มิลลิเมตรข้ึนไป มีอาการเลือดออกโดยเคร่ืองมือตรวจปริทันต มากกวารอยละ 30 ของตําแหนงฟนทั้งหมด 
และมีการสูญเสียกระดกูระหวางฟนจากภาพถายรังสี อยางนอย 2 ซ่ี(9)(10)(11) 

กลุมโรคเหงือกอักเสบ จํานวน 10 ราย โดยมีระดับการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตไมเกิน         
1 มิลลิเมตร และมีความลึกของรองลึกปริทันตนอยกวา 4 มิลลิเมตร มีอาการเลือดออกโดยเคร่ืองมือตรวจปริทันต
มากกวารอยละ 30 ของตําแหนงฟนทั้งหมด รวมกับมีลักษณะเหงือกอักเสบทางคลินิก (9)(10)(11) 

กลุมควบคุม จํานวน 2 ราย โดยไมมีลักษณะของเหงือกอักเสบทางคลินิก ไมมีรองลึกปริทันตหรือ        

การสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต และมีอาการเลือดออกโดยเคร่ืองมือตรวจปริทันตนอยกวารอยละ 30 
ของตําแหนงฟนทั้งหมด 

 

เก็บน้ําลายรวมชนิดที่ไมไดรับการกระตุน (whole unstimulated saliva) โดยจะเก็บน้ําลายในชวงเวลา 
9.00-11.00 น. อาสาสมัครตองงดทานอาหาร ด่ืมน้ํา และแปรงฟน 1 ชั่วโมงกอนเก็บน้ําลาย ใหอาสาสมัครกลั้วปาก
ดวยน้ําเกลือ เปนเวลา 1 นาที แลวบวนทิ้ง และนั่งพัก 5 นาที กอนเก็บน้ําลาย เก็บน้ําลายโดยใหผูปวยนั่งกมหนาและ
ถือหลอดขนาด 50 มิลลิลิตรจอที่ปาก คอยๆปลอยใหน้าํลายไหลออกมาใหไดปริมาตรประมาณ 5 มิลลิลิตร และทําการ
จับเวลา 5-10 นาที เพือ่หาอัตราการไหลของน้ําลาย จากนั้นเก็บหลอดน้ําลายที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
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หยดตวัอยางน้ําลาย ปริมาตร 5 ไมโครลิตร เสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ลงบนแผนอะลูมิเนียมฟอยล 
เปาดวยลมแหง ทาํซํ้าหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มความหนาของตัวอยาง ทําซ้ําตัวอยางละ 3 หยด จากนั้นใสตัวอยางน้ําลายที่
เตรียมไวในเคร่ืองเอฟทีไออาร ( r er รุน Alpha II) วัดองคประกอบของน้ําลายดวยเอฟทีไออาร โดยตั้งคาเลขคลื่น 

(wave number) ที่ 4,000 - 400 ตอเซนติเมตร (cm-1) ความละเอียดในการแสดงผล (resolution) ที่ 4 ตอ
เซนติเมตร สแกน 64 คร้ังตอตําแหนง บันทึกผลกราฟความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสง (absorbance)           

กับเลขคลื่น วิเคราะหจําแนกความแตกตางของกลุมอาสาสมัครโดยเปรียบเทียบพื้นที่ใตกราฟของสเปคตรัมเฉลี่ยดวย
โปรแกรม OPUS และวิธีการลดมิติดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก; พีซีเอ (Principal component analysis; PCA) 

ดวยโปรแกรม The Unscrambler X 10.5.1 

 

 

  

อายุ เพศ อัตราการหลั่งน้ําลาย คาความลึกของรองลึกปริทันต ระดับการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต 
และรอยละของอาการเลือดออกโดยเคร่ืองมือตรวจปริทันต ของอาสาสมัครแตละกลุม แสดงดังตารางที่ 1 

 

1  

  Control Gingivitis Periodontitis 

  n=2 n=10 n=10 

ge ( ear  mean ) 21 0 26 7.8 52.4 10.5 

Female 2 8 6 

Male 0 2 4 

ali a low rate (m /min  mean ) 0.8 0.3 0.9 0.6 0.7 0.4 

 (mm  mean ) 2.1 0.2 2.2 0.3 2.9 0.7 

 (mm  mean ) 0 0 0.02 0.04 2.21 0.79 

 (  mean ) 15.86 12.61 60.08 21.03 65.34 19.02 

 

 

จากกราฟความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับเลขคลื่นของตัวอยางทั้งหมด พบวาคาการดูดกลืน
แสงในกลุมผูปวยโรคปริทันตอักเสบมีแนวโนมสูงกวากลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุมในทุกชวงเลขคลื่น           
ดังแสดงในภาพที่ 1ก และเม่ือหาสเปคตรัมเฉลี่ยในแตละกลุมตวัอยาง พบวามีสเปคตรัมในหลายชวงเลขคลื่นที่มีพีค 
(peak) ของการดูดกลืนแสงสูงกวาบริเวณขางเคียง ไดแก ชวงเลขคลื่น 3100-2800 ตอเซนติเมตร ซึ่งสัมพันธกับลิพิด 

( ipid)(12) ชวงเลขคลื่น 1800-1500 ตอเซนติเมตร ซึ่งสัมพันธกับโปรตีน(6) และชวงเลขคลื่น1300-1000            

ตอเซนติเมตร ซึ่งมีการดูดกลืนแสงของฟอสโฟลิพิด (phospholipid), กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) และน้ําตาล 
ซึง่สัมพนัธกับดีเอ็นเอ (DNA)(7) ดงัแสดงในภาพที่ 1ข 
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1   , 

 
 

ในสวนของการวิเคราะหจําแนกความแตกตางของกลุมอาสาสมัครโดยเปรียบเทียบพื้นที่ใตกราฟ สามารถ
แบงวิเคราะหสเปคตรัมตามชวงที่สนใจไดเปนสามชวงคลื่น 

ในชวงเลขคลื่น 3100-2800 ตอเซนติเมตร สเปคตรัมที่สนใจไดแก =CH/ lefinic (3012 ตอเซนติเมตร) 

ซึง่สัมพนัธกับปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพดิ (lipid oxidation)(12) โดยพบวาพื้นที่ใตกราฟจากบริเวณนี้มีคามากที่สุด
ในกลุมโรคปริทันต ตามดวยกลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุม ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2ข ในขณะที่
สเปคตรัมของลิพิด (Methylene C-H stretch  2856 ตอเซนติเมตร)(13) มีพื้นที่ใตกราฟในกลุมโรคปริทันตอักเสบ
ใกลเคียงกับกลุมเหงือกอักเสบ และมีพื้นที่ใตกราฟนอยที่สุดในกลุมควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 2ค 
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ในชวงเลขคลื่น 1800-1500 ตอเซนติเมตร พบวาบริเวณของลิพิดเอสเตอร (1740 ตอเซนติเมตร)(12)

มีพืน้ที่ใกลเคียงกันระหวางกลุมโรคปริทันตอักเสบและโรคเหงือกอักเสบ และทั้งสองกลุมมีคามากกวากลุมควบคุม 
ขณะที่บริเวณ Amide I (1690-1600 ตอเซนติเมตร) และ Amide II (1575-1480 ตอเซนติเมตร)(13) ซึ่งเปนโปรตีน 
พบวามีคาพื้นที่มากที่สุดในกลุมโรคปริทันต ตามดวยกลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุม ตามลําดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 

ในชวงเลขคลื่นของดีเอ็นเอ (1300-1000 ตอเซนติเมตร) สเปคตรัมที่สัมพันธกับดีเอ็นเอทั้งสองชวง           
(sPO

2

-
 1087 ตอเซนติเมตร และ asPO

2

-
 1240 ตอเซนติเมตร)(12) มีพื้นที่ใตกราฟสูงสุดในกลุมโรคปริทันตอักเสบ 

ตามดวยกลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุม ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ในสวนของการจําแนกความแตกตางของสเปคตรัมระหวางกลุมโรคเหงือกอักเสบกับโรคปริทันตอักเสบ
ดวยพีซีเอ พบวามีการซอนทับกันบางสวน แตยังสามารถแยกความแตกตางระหวางกลุมไดในแกน PC-1 (83%)  

ดังแสดงในภาพที่ 5ก และเมื่อประเมินหาชวงคลื่นสําคัญที่เปนตัวกําหนดความแตกตางระหวางกลุม พบวาเปน
บริเวณเลขคล่ืน 1740 ตอเซนติเมตร ซึ่งสัมพันธกับลิพิดเอสเตอร(12) และบริเวณเลขคล่ืน 1620 ตอเซนติเมตร           

ซึง่สัมพนัธกับโปรตีน Amide I(13) ดงัแสดงในภาพที่ 5ข 
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การศึกษานีพ้บความแตกตางของอินฟราเรดสเปคตรัมของน้ําลายจากการทดสอบดวยเคร่ืองเอฟทีไออาร
ระหวางกลุมโรคปริทันตอักเสบ โรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุม โดยในแตละเลขคลื่นจะพบความแตกตางของ
คาดูดกลืนแสงระหวางสามกลุม โดยที่กลุมโรคปริทันตอักเสบมีแนวโนมที่จะมีคาดูดกลืนแสงมากที่สุดในเกือบทุก
เลขคลื่น ตามดวยกลุมโรคเหงือกอักเสบและกลุมควบคุมตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Fuji และคณะ ในป
ค.ศ. 2016 ที่พบวาคาดูดกลืนแสงของน้ําลายในกลุมโรคปริทันตสูงกวากลุมควบคุม(6) 

การพบคาการดูดกลืนแสงของกลุมโรคปริทันตอักเสบสูงกวากลุมอ่ืนๆ แสดงถึงการมีองคประกอบของสาร
เหลานั้นในปริมาณที่มาก ซ่ึงผลที่ไดสัมพันธกับการศึกษาชีวโมเลกุลดวยวิธีอ่ืนๆ เชน Khaustova และคณะ ในป
ค.ศ. 2009 พบวาการวัดการดูดกลืนแสงในชวงเลขคลื่นของโปรตีนดวยเอฟทีไออารสามารถหาปริมาณโปรตีนได
เทียบเคียงกับการหาปริมาณโปรตีนดวยวิธีแบรดฟอรด(14) นอกจากนี้การศึกษานี้ไดมีการวัดพื้นที่ใตกราฟของการ
ดูดกลืนแสงในชวงเลขคลื่นที่จําเพาะกับองคประกอบที่สนใจเพื่อใชเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยพบวาในชวงเลข
คลื่นที่สัมพันธกับโปรตีน กลุมโรคปริทันตอักเสบมีพื้นที่ใตกราฟมากที่สุดเม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ แสดงถึงการมี
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ปริมาณโปรตีนมากที่สุด โดยโปรตีนในน้ําลายนีห้มายรวมถึงสารสื่ออักเสบ, เอนไซม, ชิ้นสวนคอลลาเจนและเนื้อเยื่อ
ที่ถูกทําลาย ซึ่งจากผลการศึกษานีจ้ะพบวามีปริมาณโปรตีนสูงข้ึนสัมพันธกับพยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ(12) 

สวนการดูดกลืนแสงในชวงเลขคลื่นที่สัมพันธกับดีเอ็นเอ ซึ่งจากการศึกษานี้พบการดูดกลืนแสงมากที่สุดในกลุม
ผูปวยโรคปริทนัตอักเสบ อธิบายไดวาอาจเกิดจากการเพิ่มจาํนวนของเซลลอักเสบตางๆ, มีการทําลายเซลลเนื้อเยื่อ 
รวมถึงอาจมีการเพิ่มข้ึนของเซลลและดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียในกลุมทีเ่ปนโรคปริทันตอักเสบมากกวากลุมอ่ืนๆ(12) 

สวนการดูดกลืนแสงในชวงเลขคลืน่ที่สัมพนัธกับลิพิด จากการศึกษานีพ้บวามีพืน้ที่ใตกราฟใกลเคียงกันระหวางกลุม
โรคปริทันตอักเสบกับโรคเหงือกอักเสบ แตเม่ือพิจารณาจากการศึกษาของ Xiang และคณะในป ค.ศ. 2010          

ทีเ่ปรียบเทียบเอฟทีไออารสเปคตรัมของน้ําเหลืองเหงือก พบวามีพื้นที่ใตกราฟของการดูดกลืนแสงในชวงเลขคลื่นที่
สัมพนัธกับลิพิดมากที่สุดในกลุมควบคุม โดยมีคามากกวากลุมเหงือกอักเสบ และโรคปริทันตอักเสบ ตามลําดับ(12) 

ซึง่ผลที่ไดไมสอดคลองกับผลของการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาพันธะลิพิดอาจมีความจําเพาะเจาะจงกับ
น้ําเหลืองเหงือก เม่ือมารวมกับน้ําลายที่มปีริมาณมาก ทําใหลักษณะนี้โดนบดบังไปจากองคประกอบอ่ืนๆในน้ําลาย 

ในสวนของการวิเคราะหดวยพีซีเอ จากการศึกษานี้ไดทําการวัดสเปคตรัมน้ําลาย และนํามาวิเคราะหเพื่อ
แปลผลสเปคตรัมดวยโปรแกรม ผลการศึกษาพบวาสเปคตรัมจากกลุมตัวอยางคร้ังนี้มีแนวโนมที่จะสามารถแยก
ความแตกตางระหวางกลุมโรคเหงือกอักเสบกับโรคปริทันตอักเสบไดจากแกน PC-1 กับ PC-2 โดยบริเวณแกนลบ
ของ PC-1 จะพบการกระจายเฉพาะสเปคตรัมของกลุมโรคปริทันตอักเสบ ดังนั้นชวงเลขคลื่นบริเวณนี้ ไดแก ลิพิด
เอสเตอรและโปรตีน Amide I จึงสัมพนัธกับกลุมโรคปริทันตอักเสบมากกวาโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งการวิเคราะหดวย
พีซีเอนี้มีขอดีคือสามารถหารูปแบบโครงสรางของขอมูลไดโดยไมตองสูญเสียรายละเอียดของขอมูล แตการวิเคราะห
ผลจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหและแปลผลสเปคตรัม ดังนั้นการศึกษาในกลุมอาสาสมัครที่ใหญข้ึน
จะเปนการเพิ่มการกระจายของขอมูลซ่ึงจะเปนประโยชนในการสรางโมเดลตนแบบเพื่อใหการวิเคราะหแยกกลุม
โรคมีความแมนยํามากข้ึน 

 

 

ควรทําการศึกษาในจํานวนตัวอยางที่มากข้ึน และมีการติดตามผลตอในระยะยาวเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ
ของเทคนิคการตรวจองคประกอบของน้ําลายดวยเอฟทีไออารนี้ในการวินิจฉัยและพยากรณโรคปริทันตในอนาคต 

นอกจากนี้การใชเทคนิคนี้รวมกับการทดสอบอ่ืนๆ เชน การวิเคราะหโปรตีน การวิเคราะหดีเอ็นเอ อาจชวยสราง
ขอมูลพื้นฐานเพื่อศึกษากลไกการดําเนินโรคของโรคปริทันตอักเสบตอไปได 
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โรคปริทันตอักเสบเปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกอโรค สงผลใหเกิดการทําลายอวัยวะ ปริทันต การรักษา
โรคปริทนัตแบบอนุรักษ คือการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน ซึ่งมีขอจํากัดในการรักษาบริเวณรองลึกปริทันต อีกทั้ง
ไมสามารถกําจัดเชื้อกอโรคที่แทรกตัวเขาไปในชั้นเนื้อเยื่อเหงือกได ในปจจุบันไดมกีารนํากระบวนการบําบัดโฟโตได
นามิกมาใชเพื่อกําจัดเชื้อแบคทีเรียกอโรคในรองเหงือกรวมกับการรักษาแบบอนุรักษ การศึกษานี้ทําเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของการรักษาดวยกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกในการรักษาโรคปริทนัต โดยศึกษาในอาสาสมัคร 5 คน 

ทีเ่ปนโรคปริทนัตอักเสบและมีรองลึกปริทันต  4 มิลลิเมตร อยางนอย 2 ตําแหนง ในฟนหลังบนทั้ง 2 ดาน กลุมควบคุม 

คือ กลุมที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตแบบอนุรักษ และกลุมทดลอง คือ กลุมที่ไดรับการรักษาโรคปริทันตแบบ
อนุรักษรวมกับกระบวนการบําบัด โฟโตไดนามิกที่มีขมิ้นชันรูปแบบเจลความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลิกรัม 
กระตุนดวยแสงสีฟาจากเคร่ืองฉายแสงทางทันตกรรมที่คาพลังงาน 16.8 จูลตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 120 วินาที 
ติดตามผลการรักษาในสัปดาหที่ 1 2 4 และ 6 หลังการรักษา โดยวัดคาทางคลินิก(ความลึกของรองลึกปริทันต 
ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต คาดัชนีคราบจุลินทรีย และดัชนีการเลือดออกของเหงือก) และวัดปริมาณ          
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เชื้อแบคทีเรีย F. nucleatum และ P. intermedia ดวยวิธี real time PCR เปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง ผลการศึกษาพบวาเม่ือสิ้นสุดการศึกษาไมพบอาการไมพึงประสงคของการรักษาดวยกระบวนการ
บาํบัดโฟโตไดนามิกในอาสาสมัครกลุมทดลอง คาเฉลี่ยปริมาณของเชื้อแบคทีเรียหลังการรักษาในทุก ๆ ชวงเวลามี
ปริมาณนอยกวากอนการรักษา สวนคาทางคลินิกพบวามีเพียงกลุมทดลองที่มีคารองลึกปริทันต ระดับการยึดเกาะ
อวัยวะปริทันต และคาดัชนีคราบจุลินทรีย ในสัปดาหที่ 1 และ 2 หลังการรักษาของกลุมทดลองลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับกอนรักษา สรุปวาการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนรวมกับกระบวนการบําบัด            

โฟโตไดนามิกสามารถลดจาํนวนเชื้อแบคทีเรียในรองเหงือกไดดีกวาการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนเพียงอยางเดียว  

 

 :  

   

 

Abstract
Periodontal disease is caused by periodontal pathogen and results in damage to the 

periodontium. Its conservative treatment is scaling and root planning (SRP). However, the 
treatment is limited by tooth anatomy and cannot eliminate pathogens that penetrate the 
gingival tissue. Currently, photodynamic therapy (PDT) has been used as an adjunct in 
periodontal therapy to eliminate periodontal pathogens. Hence, the objective of this study 
was to determine the efficiency of photodynamic therapy using curcuma longa extract gel 
as an adjunct in periodontal therapy. Using a split-mouth design, 5 periodontitis patients 
having periodontal pocket 4 mm, 2 site on the upper posterior teeth were treated with 
SRP alone on one side, and SRP and Curcuma longa gel /mg irradiated with blue led 
light (energy density= 16.8 J/cm2) for 2 minutes on the contralateral. The clinical 
parameters including Periodontal pocket depth (PPD), Clinical attachment level (CAL),
Plaque index (PI), Gingival bleeding index (GBI), and the bacterial count of F. nucleatum
and P. intermedia were measured using a periodontal probe and real time PCR, 
respectively, before treatment and 1, 2, 4 and 6 weeks after treatment. The results showed 
there was no adverse effect in the PDT group. The number of bacteria in every follow-up 
was less than before treatment. Moreover, the clinical parameters of the test group showed 
that PD, CAL, and PI in the 1st and 2nd week after treatment decreased significantly when 
compared with before treatment. In conclusion, SRP combined with photodynamic 
treatment can reduce the number of bacteria in the periodontal pocket more than SRP only.  

Key word : Periodontal disease, Photodynamic therapy,Prevotella intermedia,
Fusobacterium nucleatum
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โรคปริทันตอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกอโรคที่จําเพาะ (pathogenic bacteria) ซึ่งแบคทีเรียกอโรคปริทันต 
สวนใหญเปนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (Gram-negative bacteria) เชน Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Tannerella forsythensis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia และ Fusobacterium 

nucleatum(1) ปจจัยหลักที่ใหเกิดการทําลายอวัยวะปริทันต คือ ผลโดยตรงจากสารพิษที่เชื้อแบคทีเรียกอโรค 
(pathogenic bacteria) สรางข้ึน และจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของรางกายที่ถูกกระตุนจากการอักเสบ
และติดเชื้อ โดยเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธกับโรคปริทันตอักเสบนั้นจะสะสมอยูในรูปแบบไบโอฟลม (bacterial 

biofilm) ในหินน้ําลายและคราบจุลินทรีย ซึ่งการเกิดคราบจุลินทรียเร่ิมจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียระยะแรก 
(early colonizer) บนตัวฟนและรากฟน โดยเปนการสะสมเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram-positive bacteria) 

ไดแก กลุม Streptococci, Actinomyces และ Lactobacilli จากนั้นเกิดการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียกลุมที่ 2 

คือ . n cleat m นอกจากมีความสามารถในการยึดจับกับเชือ้กลุมแรกไดดีแลว ยังสามารถเปนตัวเชื่อมในการยึด
จับกับเชื้อแบคทีเรียระยะสุดทาย (late colonizer) คือ กลุมเชื้อแบคทีเรียกอโรคปริทันต(2) ดังนั้นการรักษาโรค  

ปริทันตอักเสบ คือ การกําจัดหินน้ําลายและคราบจุลินทรีย เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียกอโรคใหอยูในระดับที่ไม
เกิดการดําเนินของโรค ดวยวิธีการรักษาโรคปริทันตแบบอนุรักษหรือการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน ซ่ึงภายหลัง
การรักษาดวยการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนปริมาณเชื้อแบคทีเรียในรองเหงือกสามารถกลับมาเหมือนกอน
รักษาไดในระยะเวลาประมาณ 42 วัน(3) นอกจากนี้ยังพบขอจํากัดในการรักษาบริเวณท่ีมีรองลึกปริทันตตั้งแต         
4 มิลลิเมตรข้ึนไป บริเวณความวิการของกระดูกเบาฟน (osseo s de ect) บริเวณความวิการของงามรากฟน 

( rcation in ol ement) เนื่องจากเปนตําแหนงที่เคร่ืองมือเขาถึงไดยาก นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียที่เปนเชื้อกอ
โรคปริทันตสามารถแทรกตัวเขาไปในชั้นเนื้อเยื่อบุผิว (epitheli m) และเนื้อเยื่อยึดตอ (connecti e tiss e) ได จึงไม
สามารถกําจัดไดหมดดวยการรักษาแบบอนุรักษเพียงอยางเดียว(4) ทําใหตองพิจารณาใชยาตานจุลชีพเพื่อเสริมการ
รักษารวมดวย ทั้งในรูปแบบยากินและแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ ซึ่งพบวาแบคทีเรียที่อยูรวมกันในรูปแบบไบโอฟลม 
(biofilm) สามารถตานฤทธิ์จากยาไดมีสวนสําคัญที่ทําใหเชื้อดื้อตอยาตานจุลชีพ และสวนการรักษาโดยวิธีผาตัด
ทําศัลยกรรมปริทันตเปนอีกทางเลือกหนึ่ง แตมีคาใชจายสูงและตองรักษาโดยทันตแพทยเฉพาะทาง ดังนั้นจึงมี
การศึกษาเพื่อหาวิธีอ่ืน ๆ ที่สามารถทําลายเชื้อจุลชีพรวมกับการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน โดยกระบวนการ
บําบัดโฟโตไดนามิก (photod namic therapy) เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาใชในการกําจัดเชื้อจุลชีพในรองเหงือก 

เพื่อรักษาโรคปริทนัตอักเสบเร้ือรังได(5) 

กระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิก มีองคประกอบ 3 สวน คือ แสง สารไวแสงที่ตองมีความจําเพาะกับแสงที่ใช 
และออกซิเจนซ่ึงเปนสารที่มีอยูที่ผนังเซลล (cell wall) และเย่ือหุมเซลล (cell membrane) ของเชื้อจุลชีพหรือ
เซลลในเนื้อเยื่อเปาหมาย โดยปกติออกซิเจนจะอยูในสภาวะที่เสถียร (inactive) เมื่อมีสารไวแสงมาจับหรือเคลือบที่
พื้นผิวผนังเซลลของเชื้อหรือเซลลเปาหมาย แลวไดรับการกระตุนดวยแสงในชวงความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับ
สารไวแสงนั้น จะเกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชั่น (photoox dation) กอใหเกิดออกซิเจนในรูปแบบที่ไมเสถียรหรือ
เกิดสารอนุมูลอิสระข้ึน ซึ่งเปนสารที่มีความไวตอการทําลายเชื้อจุลชีพที่ตําแหนงผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล ไดแก 
ซิงเกล็ต ออกซิเจน (singlet oxygen) และออกซิเจนแรงสูง (reactive oxygen species, ROS) ซึ่งสามารถแทรก
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ผานผนังเซลลและเย่ือหุมเซลล จึงเกิดการทําลายเยื่อหุมเซลลทําใหเสียสมดุลภายในเซลล หรือเกิดการทําลาย
โครงสรางของเซลล เชน ไลโซโซม ไมโทคอนเดรีย นิวเคลียส และไปมีผลตอดีเอ็นเอของเซลลทําใหเซลลตายได(6) 

สารสกัดจากขมิ้นชัน ( rc ma longa extraction) ถูกการนํามาใชในการรักษาโรคปริทันตอักเสบท้ังมีฤทธิ์
ในการลดการอักเสบ าเชื้อจุลินทรีย อีกทั้งยังใชเปนสารไวแสงกระบวนการบําบัดโฟโต ไดนามิกที่จาํเพาะกับชวงความ
ยาวคลื่น 300-500 นาโนเมตร หรือคลื่นของแสงสีฟา เม่ือเกิดการกระตุนดวยแสงจะเกิดสารอนุมูลอิสระในกลุมไฮดรอก
ซิลและซูเปอรออกไซดแอนไออน เกิดการทําลายองคประกอบภายในเซลลของเชื้อจุลินทรียสงผลใหเชื้อตายได(7)          

มกีารศึกษาที่พบวาสารสกัดขมิ้นชันความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สามารถลดเชื้อ A. actinomycetemcomitans ได 
แตเมื่อใชสารสกัดขมิ้นชันที่เปนสารไวแสงในกระบวนบําบัดโฟโตไดนามิกรวมกับการกระตุนดวยแสงสีฟาจากเคร่ือง
ฉายแสงทางทันตกรรมชนิดไดโอดเปลงแสง ความยาวคล่ืน 420-480 นาโนเมตร พลังงาน 16.8 จูลตอตารางเซนติเมตร 
เปนเวลา 1 นาที สามารถลดความเขมขนลงได 16 เทา คือ 1.56 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร(8)  

 

 

เพื่อเปรียบเทียบผลของการลดปริมาณของเช้ือแบคทีเรียกอโรคและการเพิ่มผลการรักษาทางคลินิก
ระหวางการรักษาดวยกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกรวมกับการรักษาโรคปริทันตแบบอนุรักษกับการรักษาโรคปริ
ทนัตแบบอนุรักษเพียงอยางเดียวในแตละชวงเวลาของการรักษา  
 

 

การเกิดโรคปริทันตอักเสบมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียกอโรคปริทันต โดยชนิดและปริมาณของ           
เชื้อแบคทีเรียเปนปจจัยสําคัญตอการอักเสบและการลุกลามของโรค ดังนั้นการรักษาโรคปริทันตจงึมุงเนนการกําจัด
เชื้อแบคทีเรียกอโรคทั้งที่สะสมอยูในคราบจุลินทรีย หินน้ําลาย และเนื้อเยื่อเหงือก โดยงานวิจัยนี้เปนศึกษาในทาง
คลินิกแบบสุมกลุมตัวอยาง ( andomi e control trial: ) เพ่ือศึกษาผลของการลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคปริทนัตและการเพิ่มผลการรักษาทางคลินกิของการรักษาโรคปริทันตดวยวิธีกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิก
รวมกับการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน  
 

 

 มีขอกําหนดการคัดเลือกเขาของประชากรศึกษา (incl sion criteria) มีดังนี้               
1. ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคปริทันตอักเสบชนิดเร้ือรัง และมีรองลึกปริทันต  4 มิลลิเมตร อยางนอย 2 ตําแหนง 
ทัง้ 2 จตุรภาค ( adrant) ในขากรรไกรบน เพื่อเปนตําแหนงสําหรับการรักษาแบบควบคุมและทดลอง โดยไมใช
ฟนที่มีวัสดุอุดฟนดานประชิด ครอบฟน สะพานฟน รากฟนเทียม ฟนกรามซี่สุดทายและฟนที่ข้ึนในชองปากเพียง
บางสวน (partial er ption) ในการศึกษา 2. มีอายุ 35-65 ป 3. ไดรับการรักษาโรค ปริทันตอักเสบชนิดเร้ือรัง 
(chronic periodontitis) ในระยะเวลา 2-6 เดือน กอนเร่ิมการศึกษา และมีขอกําหนดการคัดเลือกออกของ
ประชากรศึกษา (excl sion criteria) มีดังนี้ 1. ผูปวยที่มโีรคประจําตัวที่ไดรับยาซ่ึงมีผลตอโรคปริทันต 2. ไดรับยา
ปฏิชีวนะในชวง 3 เดือนที่ผานหรือระหวางที่ทําการวิจัย 3. มีภาวะตั้งครรภหรือใหนมบุตร 4. สูบบุหร่ีหรือเค้ียวหมาก 

5. มีประวัติแพขมิ้นชัน  
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 1. สารไวแสง คือ สารสกัดขมิ้นชันรูปแบบเจล ที่ความ
เขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลิกรัม โดยสารสกัดขมิ้นชันรูปแบบเจลไดรับการเตรียมสารจากศูนยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณ สขุภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2. แหลงกําเนิดแสงสีฟา คือ เคร่ืองฉายแสง
ทางทันตกรรมชนิดไดโอดเปลง แสงสีฟาที่มีความยาวคลื่น 420-480 นาโนเมตร กําลังแสงฉายในเคร่ือง 1000-1200 

มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร โดยมีสวนปลายทอนําแสงเปนแทงแกวขนาดเล็กที่สามารถใสเขาไปในรองเหงือกได 
สวนปลายมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 มลิลิเมตร วัดความเขมแสงได 12 มลิลิวัตต ใชเวลาในการฉายแสง 120 วินาที 
มพีลังงานเทากับ 16.8 จูลตอตารางเซนติเมตร เชนเดียวกับการศึกษาของ Saitawee และคณะ ในป 2018(8)  

 1. ตรวจคัดกรองกลุมตัวอยาง 2. เก็บตัวอยางเชื้อจากคราบจุลินทรียใตเหงือกเพื่อใชวัด
จํานวนเชื้อ (microbiologic analysis) โดยก้ันบริเวณที่จะเก็บใหแหงดวยผาก็อซปลอดเชื้อ กําจัดแผนคราบจุลินทรีย
เหนือเหงือกออกจากซ่ีฟนดวยเกรซี คิวเรตตและผาก็อซ แลวเปาลมเบาๆ ใหแหง จากนั้นใชแทงกระดาษซับคลองราก
ฟนขนาดกลางที่ผานการ าเชื้อแลว ใสเขาไปในรองลึกปริทันตที่ลึกที่สุดของฟนที่ตองการศึกษาตําแหนงละ 1 แทง 
โดยเก็บเชื้อซี่ละ 3 ตําแหนง เปนเวลา 30 วินาที แลวเก็บแทงกระดาษซับคลองรากฟนทั้งหมดในหลอดไมโครเซนติ
ฟวที่บรรจุ RNA later 150 ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 3. วัดคาทางคลินิก 4. ใหการรักษาขูดหิน
น้ําลายและเกลารากฟนทั้งปาก ขัดฟนดวยผงขัดฟน พัมมิซ ( mice powder) และใหทันตสุขศึกษา 5. ใหการ
รักษาเพิ่มเติมในจตุรภาคที่เปนดานทดลอง 6. ติดตามผลการรักษา 1 และ 2 สัปดาห หลังการรักษา  

1. คาดัชนีคราบจุลินทรีย ( la e index: ) ของ Silness และ Loe ป ค.ศ. 1964   

2. ดัชนีการเลือดออกของเหงือก ( ingi al leeding index: ) ของ Ainamo และ a  ป ค.ศ. 1975 3. ความลึก 

ของรองลึกปริทันต ( eriodontal poc et depth: ) 4. ระดับการยึดเกาะอวัยวะ ปริทันต (Clinical 

attachment le el: ) 

 ทําการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางโดยใช ene et enomic  ri ication it 
ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตแลว ผลิตภัณ ที่ไดจะนํามาเปนดีเอ็นเอแมแบบ (  template) ในปฏิกิริยา
เรียลไทม พีซีอาร การทดลองนี้ทําการทดสอบหาปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโดยใชเคร่ืองเรียลไทม พีซีอาร ยี่หอ  
รุน 7500  และใชนํ้ายาทดสอบสําเร็จรูป ( a ath ro mp ltiplex aster ix) วิเคราะหจาํนวน
เชื้อแบคทีเรียโดยการหาลําดับเบสของชิ้นสวนยีน 16S rRNA ที่จําเพาะตอเชื้อแบคทีเรีย เลือกใชคูไพรเมอร 
(primer pair) และโพรบ (probe) ดงัแสดงในตารางที่ 1 ตรวจสอบผลิตภัณ เรียลไทมพีซีอาร โดยใหเร่ิมปฏิกิริยา
ที่อุณภูมิ 95 องศาเซลเซียส 10 นาที ทําปฏิกิริยา 50 รอบ ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และ 58 องศาเซลเซียส    
1 นาที วิเคราะหสัญญาณแสงที่วัดไดดวยโปรแกรมของบริษทัเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน  

 1. เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคาทางคลินิก ไดแก ดัชนีแผนคราบจุลินทรีย 
ดัชนีการมีเลือดออก ความลึกของรองลึกปริทันต ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต และปริมาณเชื้อแบคทีเรีย           
กอนการรักษาของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดวยสถิติ pair t test ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 2. เปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยของคาทางคลินิกและปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ใน 5 ชวงเวลาของการรักษา (0 1 2 4 และ 6 สัปดาห) 
ของแตละกลุม ดวยสถิต ิrepeated meas res  ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  
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1  

 

 

เม่ือสิ้นสุดการศึกษาไมพบอาการไมพึงประสงคของการรักษาดวยกระบวนการบําบัดโฟโต ไดนามิกในอาสา สมัคร 
กลุมทดลอง มีลักษณะขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร ดังนี้ เพศชาย 2 คน เพศหญิง 3 คน ชวงอายุ 37-55 ป อายุเฉลี่ย 

52  8.72 ป  
2  

 

* คือ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือทดสอบดวยสถิติ repeated meas res  (p<0.05)  

โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยกอนรักษาในแตละกลุม 

 

 

 

 Primer (5’-3’) 

Prevotella intermedia 

(ATCC 25611) 

orward:  

e erse:  

ro e: FAM- -QSY  

Fusobacterium nucleatum 

(ATCC 10953) 

orward:  

e erse:  

ro e: ABY-  -QSY 

 

 

  

 

 

 

 

1 2 4 6 1 2 4 6 

ความลึกของรอง
ลึกปริทันต (มม.) 

4.60  
0.82 

4.00  
0.87 

3.90  
0.96* 

4.20  
0.76 

4.20  
0.76 

4.50  
0.87 

3.80  
0.57 

3.70  
0.57 

3.90  
0.74 

3.90  
0.74 

ระดับการยึดเกาะ
อวัยวะปริทันต 
(มม.) 

4.80  
1.75 

4.00  
2.00* 

4.10  
1.95* 

4.30  
1.89 

4.40  
1.82 

4.40  
1.34 

3.70  
1.68 

3.60  
1.56 

3.90  
1.43 

4.00  
1.27 

ดัชนีแผนคราบ
จุลนิทรีย  

1.05  
0.21 

0.75  
0.18* 

0.65  
0.29* 

0.75  
0.25 

0.80  
0.37 

0.95  
0.27 

0.75  
0.18 

0.70  
0.21 

0.85  
0.38 

0.95  
0.48 

ดัชนีการมี
เลือดออก  
(รอยละ) 

85.00  
13.69 

50.00  
17.68 

55.00  
11.18 

60.00  
13.69 

65.00  
13.69 

85.00  
13.69 

55.00  
11.18 

55.00  
20.92 

55.00  
11.18 

70.00  
11.18 
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จากตารางที่ 2 และ 3 พบวาคาเฉลี่ยของดัชนีแผนคราบจุลินทรีย ดัชนีการมีเลือดออก ระดับรองลึกของรอง
ลึกปริทนัต ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต ปริมาณเชื้อ F. nucleatum และ P. intermedia และผลตางของปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียในแตละชวงเวลาหลังการรักษาเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน เมื่อทดสอบดวย
สถิติ pair t test และเม่ือเปรียบเทียบคาทางคลินิกของหลังการรักษาแตละชวงเวลากับกอนรรักษาพบวามีเพียงกลุม
ทดลองที่มีคารองลึกปริทันต ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต และคาดัชนีคราบจุลินทรีย ในสัปดาหที่ 1 และ 2        

หลังการรักษาของกลุมทดลองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคาเฉลี่ยของปริมาณเชื้อแบคทีเรียในแตละชวงเวลา
หลังการรักษาเทียบกับกอนรักษา พบวาทั้งเชื้อ F. nucleatum และ P. intermedia ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกันเม่ือทดสอบดวยสถิต ิrepeated meas res  ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  

 

3 (copy unit)  

 

 

จากขอมูลในตารางที่ 3 เพื่อแสดงวาประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียในรองเหงือกแตละชนิดพบวา
กระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกสามารถลดปริมาณ P. intermedia ไดมากกวาการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน
เพียงอยางเดียว เนื่องจากกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกที่มีสารสกัดขม้ินชันเปนสารไวแสงนี้ทําใหเกิดออกซิเจน
ในรูปแบบที่ไมเสถียรหรือเกิดสารอนุมูลอิสระที่แทรกผานผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียได จึงเกิดการ
ทาํลายเยื่อหุมเซลลจนเสียสมดุลภายในเซลล หรือเกิดการทําลายโครงสรางของเซลล เชน ไลโซโซม ไมโทคอนเดรีย 
และนิวเคลียส ซึ่งทําใหเซลลตาย(6) ดงันั้นกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกจึงสามารถกําจัดเชื้อกอโรคปริทันต เชน 

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, . forsythia, P. intermedia, และ F. nucleatum ที่สามารถ
แทรกผานเขาไปอยูในชั้นเนื้อเยื่อบุผิว(epitheli m ) ได นอกจากนี้ P. gingivalis และ F. nucleatum ยังสามารถ
แทรกผานไปถึงชั้น basal lamina ที่อยูลึกกวาไดดวย(9) ดังนั้นการกําจัด F. nucleatum ที่แทรกผานเขาไปใน
เนื้อเยื่อเหงือกจึงกําจัดไดยากกวา P. intermedia และจากผลการศึกษาที่พบวาปริมาณของ F. nucleatum  

P. intermedia ในอาสาสมัครบางคนของกลุมทดลองมีการคืนกลับมาสูคาตั้งตนตั้งแตสัปดาหที่ 2 หลังการรักษานั้น 

 Fusobacterium nucleatum Prevotella intermedia 

 

 

 

 

1 2 4 6 1 2 4 6 

  

470.35  

322.25 

132.08± 

120.11 

186.13± 

320.64 

179.07± 

156.91 

239.95± 

320.07 

143.70± 

147.15 
21.97± 

16.01 

12.34± 

11.62 

23.47± 

21.30 

8.93± 

8.19 

 
 

 338.27± 

322.25 

284.22± 

292.31 

291.28± 

502.07 

230.40± 

275.68 

 121.73± 

135.27 

131.36± 

147.26 

120.23± 

138.39 
134.77± 

143.95 

  

144.31± 

148.30 

49.00± 

44.88 

127.90± 

100.25 

232.78± 

191.29 

129.72± 

112.01 

30.32± 

18.33 

9.70± 

9.07 

13.08± 

11.24 

23.70± 

29.96 

26.45± 

28.31 

 
 

 95.31± 

111.96 

16.41± 

138.76 
-88.47± 

75.66 

14.59± 

78.25 

 20.62± 

17.53 

17.25± 

21.75 

6.63± 

32.52 

3.87± 

36.16 
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เปนการเพิ่มโอกาสของการเพิ่มปริมาณของเชื้อกอโรคปริทันตชนิดอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดกลับมาของโรค 

ปริทันตอักเสบได ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาหากทําการรักษาโดยการเพิ่มจํานวนคร้ังของการรักษาดวยกระบวนการ
บําบัดโฟโต ไดนามิกเปน 3 คร้ัง (สัปดาหที่ 0, 1 และ 2 หลังการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน) จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดเชื้อในรองเหงือกและกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่มีการแทรกผานอยูในเนื้อเยื่อเหงือกไดมากข้ึน 

ดังเชนการศึกษาของ reedhar และคณะ ในป ค.ศ. 2015 ที่พบวาการรักษาดวยขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน
รวมกับกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิก 3 คร้ัง (วันที่ 0, 7 และ 21) ใหผลการรักษาที่ดีกวากลุมรวมกับ
กระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกเพียงคร้ังเดียว และกลุมขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนเพียงอยางเดียวตามลําดบั(10)  

ในทุกชวงเวลาหลังการรักษาของทั้ง 2 กลุม มีคาทางคลินิกที่ลดลงเม่ือเทียบกับกอนรักษา แตมีเพียงกลุม
ทดลองที่มีคารองลึกปริทนัต ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต และดัชนีคราบจุลินทรีย ในสัปดาหที่ 1 และ 2 หลัง
การรักษาที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการลดลงของรองลึกปริทันตและระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต 
อาจเปนผลมาจากการมีคราบจุลินทรียสะสมที่ลดลงรวมกับการมีคาดัชนีการมีเลือดออกที่ลดลงดวย และจากผล
การศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียในรองเหงือกที่วัดผลดวยวิธี real time PCR นํามาทําการเปรียบเทียบเปนสัดสวน
ระหวางปริมาณเชื้อแบคทีเรียในแตละชวงเวลาหลังการรักษากับปริมาณเชื้อแบคทีเรียกอนรักษาที่ตําแหนงเดียวกัน
ไดขอมูลดังแสดงในรูปที่ 1 ผลการศึกษาพบวากลุมที่รักษารวมกับกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกมี F. nucleatum 

และ P. intermedia หลังการรักษานอยกวากอนหลังรักษาจนถึงสัปดาหที่ 6 ในขณะที่การรักษาดวยการขูดหิน
น้ําลายและเกลารากฟนเพียงอยางเดียวพบวาคาเฉลี่ยสัดสวนปริมาณเชื้อ F. nucleatum หลังการรักษาลดลงใน
สัปดาหแรกเทานั้น และคาเฉลี่ยสัดสวนของเชื้อดังกลาวกลับมาสูคาตั้งตนตั้งแตในสัปดาหที่ 2 หลังการรักษา             
สวน P. intermedia ลดลงมากที่สุดในสัปดาหที่ 1 หลังจากนั้นพบวาเชื้อมีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนตามระยะเวลา
หลังการรักษาจนกลับไปใกลเคียงกับคาตั้งตนในสัปดาหที่ 6 แสดงใหเห็นวาหลังการรักษาในระยะสัปดาหที่ 2-4 

เชื้อ . n cleat m ซึ่งเปนเชื้อกลุมที่ 2 ของการเกิดคราบจุลินทรียมีการสะสมมากขึ้นจนถึงสัปดาห 6 มีการลด
จํานวนลงเนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณของเชื้อแบคทีเรียกอโรคปริทันต ในการศึกษานี้ คือ เชื้อ P. intermedia      

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาในระเวลา 6 สัปดาหหลังการรักษา กลุมที่รักษารวมกับกระบวนการบําบัดโฟโตได
นามิกมปีระสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากกวาแบบการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนเพียงอยางเดียว  
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ซึ่งเปนผลดีตอการรักษาโรคปริทันตในระยะคงสภาพ (maintenance) ที่มีวัตถุประสงค คือ การลดปจจัย
ที่จะสงผลตอการอักเสบของอวัยวะปริทันตโดยกําจัดหินน้ําลาย คราบจุลินทรียและเชื้อแบคทีเรีย เพื่อใหอวัยวะ
ปริทนัตคงอยูในสภาพที่ไมมีดําเนินของโรคปริทันไดตลอดชวงเวลาของการรักษาแบบคงสภาพ สวนการรักษาแบบ
การขูดหินน้ําลายและเกลารากฟนเพียงอยางเดียวนั้นใหผลการศึกษา เชนเดียวกันกับการศึกษาของ o s es    
ในป ค.ศ 1980 ที่พบวาหลังการรักษาโรคปริทันตดวยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน เชื้อแบคทีเรียทุกชนิด    

ในรองเหงือกสามารถคืนกลับมาเทียบเทากับกอนรักษาใน 42 วัน(3)  

การรักษาดวยกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชรวมกับการรักษาแบบ
อนุรักษในผูปวยที่มีขอจํากัดในรักษาดวยวิธีการอ่ืน เชน ผูปวยที่มีประวัติแพยาปฏิชีวนะ หรือผูปวยที่มีโรคประจําตัว
บางอยางที่ไมสามารถรักษาดวยการผาตัดศัลยกรรมปริทันตได ยกตัวอยางเชน ผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุม
โรคได ซึ่งโรคเบาหวานมีความสัมพันธตออัตราการเกิดโรคปริทันตอักเสบ โดยในผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาล
สะสมในเลือด (Hemoglo in 1c: HbA1c) สูง สงผลใหรางกายมีการสรางเอนไซมเมทริกเมทิลโลโปรทิเอส 
(metalloproteinase: s) สารไซโตไคนและสารอะดิโพไคน (adipo ine) ของกระบวนการอักเสบมากข้ึน และ
สงผลใหการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟล (ne trophil) และแม็คโครฟาจ (macrophage) ของระบบ
ภูมิคุมกันลดลง(11) จึงสงผลใหมกีารทําลายของอวัยวะปริทันตมากข้ึน อีกทั้งกลไกดังกลาวนี้ยังสามารถเกิดข้ึนไดในทาง
กลับกันโดยหากเปนโรคปริทันตอักเสบและไมไดรับการรักษาจะทําใหรางกายมีการตอบสนองตอการอักเสบมากข้ึน  

มีการเพิ่มข้ึนของสารไซโตไคนและการตอบสนองของรางกายตอการอักเสบนี้ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึนได 
นอกจากนี้ในผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมโรคไดยังสงผลตอชนิดและปริมาณเชื้อกอโรคปริทันตดวย(12)  
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จากการศึกษาของ Preshaw และคณะในป ค.ศ. 2012 พบวาผูปวยโรคเบาหวานมีสัดสวนของเชื้อแบคทีเรียในชองปาก
ที่ตางไปจากคนปกติ เชื่อวาเกิดจากการมีระดับน้ําตาลกลูโคสในน้ําลายและในน้ําเหลืองเหงือกมากข้ันทําใหสมดุลของ
เชื้อในชองปากเปลี่ยนไป และเชื้อแบคทีเรียกอโรคปริทันตที่พบไดมากขึ้นในผูปวยโรคเบาหวาน คือ P. gingivalis และ 
P. intermedia(13) จากขอมูลที่กลาวมาโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดสงผลใหโรคปริทันต
อักเสบมีโอกาสเกิดการอักเสบที่รุนแรง หรือเกิดเหงือกบวมจากฝปริทันต (periodontal a scess) ไดมากกวาผูที่ไม
เปนโรคเบาหวาน ดังนั้นการรักษาดวยกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกรวมกับการรักษาแบบอนุรักษที่สามารถลดเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคไดดีและมีผลการรักษาที่คงอยูถึง 6 สัปดาหนี้ จึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมในการนํามาใชเพื่อลดการ
อักเสบลุกลามของโรคปริทนัตอักเสบท่ีมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อแบคทีเรียกอโรคปริทันต 
 

 

เพิ่มจํานวนอาสาสมัครของการศึกษาใหมากข้ึน และติดตามผลการรักษาที่เวลา 3 เดือนหลังการรรักษา          
ซึง่เปนชวงเวลาโดยทั่วไปในการรักษาแบบคงสภาพของผูปวยโรคปริทันตอักเสบ เพ่ือยื่นยันประสิทธิผลของการรักษา
ดวยกระบวนการบําบัดโฟโตไดนามิกรวมกับการรักษาแบบอนุรักษ ในการลดเชือ้แบคทีเรียกอโรคในรองเหงือก 
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The Boiling Point of Explosives via Group Contributions 

     กรรณิการ  กรมถิน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร. สาธก  ไชยกุลชื่นสกุล

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานวิจัยนี้ศึกษาการคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดดวยวิธี Group Contribution โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงคาคงที่ Contribution ของหมูฟงกชั่นไนโตรกรุຍป (-NO2), หมูฟงกชั่นไนเตรต (-NO3) รวมไปถึงหมู
ฟงกชั่นอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อใหผลใกลเคียงกับการทดลองมากที่สุด จากการศึกษาพบกวา การคํานวณจุดเดือดของ
สารประกอบระเบิดดวยวิธี Group contribution ดวยคาคงที่ contribution ที่มีการปรับปรุงแลวใหผลใกลเคียง
กับการทดลองมากย่ิงข้ึน มีคาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองและขอมูล
อางอิงอยูที่ 7.21% ซึ่งใหผลดีกวาการใชคาคงที่ contribution ที่อางอิงจากงานวิจัยเดิมถึง 2.96  และมีคา
สัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) หรือคา R2 อยูที่ 0.84 ซึ่งในการศึกษานีไ้ดยกเวน
การคํานวณจุดเดือดของ Nitoglycerin เนื่องจากพฤติกรรม heat of vaporization ที่แตกตางจากสารอ่ืน 

 
ABSTRACT
 

The objective of this research was to calculate boiling point of explosive via Group 
contribution method. The group contribution method developed by improvement group 
contribution parameter for example Nitro group, Nitrate group and another function group 
which was constitute of explosive molecule. For boiling point calculation, the result of 
developed group contribution was compared with the previous and experimental data has 
mean absolute percentage error 7.21% that better than the old contribution parameter of 
previous research method 2.96% and coefficient of determination 0.84. This result excludes 
the boiling point of Nitroglycerin because it has the difference heat of vaporization from 
another explosive.

Keywords : Explosive substance; Group contribution; Normal boiling point;
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ฐานขอมูลหรือ Data base ของคุณสมบัติของสารที่ใชประเมินหรือวิเคราะหในอุตสาหกรรม เปนขอมูล
ที่มาจากการทดลอง ฐานขอมูลจากสื่อออนไลน และขอมูลที่มาจากการคํานวณที่ใหผลใกลเคียงกับการทดลอง 
โดยสารที่อุณหภูมิหรือความดันแตกตางกันคุณสมบัติของสารจะแตกตางกันไปดวย ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การทดลองเพื่อใหเกิดความถูกตองและแมนยํามากที่สุดตองใชการออกแบบการทดลองท่ีครอบคลุม มีการประเมิน
ความคลาดเคลื่อนจากการทดลองโดยการทําซ้ําหลายคร้ังซ่ึงใชเวลาและคาใชจายจํานวนมาก ดานการใชฐานขอมูล
จากสื่อออนไลนหรือเว็ปไซด DORTMUND DATA BANK SOFWARE & E  E  ( ) 
ยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองความสามารถในการคํานวณของกลุมสารบางประเภทเชน คุณสมบัติของสารประกอบระเบิด 

ดังนั้นขอมูลที่มาจากการคํานวณที่ใหผลใกลเคียงกับการทดลองจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ โดยจากขอมูล
การใชงานจริงพบวาคุณสมบัติของสารที่มีความสําคัญในทางเทอรโมไดนามิกสอันดับหนึ่งและอันดับสองไดแก          
จุดเดือดหรือ Boiling Point และความดันไอหรือ Vapor pressure ตามลําดับ  

Group contribution เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงความสัมพันธของโครงสรางโมเลกุล (Quantitative 

Structure Property Relationships: QAPR) เปนการคํานวณคุณสมบัติของสารโดยการวิเคราะหแรงระหวางโมเลกุล
ที่เปนคาคงที่ contributions หรือพันธะระหวางอะตอมในโมเลกุล โดยคาคงที่ contributions นั้นสามารถคํานวณได
จากอะตอม (atom contribution), พันธะระหวางอะตอม (bond contribution) หรือพันธะระหวางหมูฟงกชั่นของ
อะตอม (group contribution) เพื่อใชในการคํานวณคุณสมบัติของสารนั้น ๆ ตอไป และจากหลายงานวิจัยมีการใชวิธี 
Group contribution ในการหาคุณสมบัติของสารและพบวาไดคาที่ใกลเคียงกับการทดลองเปนอยางมาก  

Cordes และคณะ (2002) ไดทําการคํานวณจุดเดือดของสารอินทรียประเภทนอนอิเล็กโตรไลตที่มีคารบอน 

เปนองคประกอบ (non-electrolyte organic compound) โดยวิธีการ Group contribution ที่มีการพัฒนา            
จากขอมูล Dortmund Data Bank จํานวน 2500 สาร 

 T =  N Cn + b + c (1) 

 

เม่ือ   a   เปนคาคงที่ 0.6713 

 b   เปนคาคงที่ 1.4442 

 c   เปนคาคงที่ 59.344 

 N   the number of groups of type i 

 C   the group contribution of group i 

 n   จํานวนอะตอมในโครงสรางโมเลกุล 

เม่ือเปรียบเทียบจุดเดือดระหวางวิธี Group contribution, การทดลองของ Marrero-Morejon และงานวิจัยที่
มีการคํานวณจุดเดือดดวยวิธีการอ่ืนไดแก งานวิจัยของ o ac  and eid (1984), tein and rown (1994) และ 
onstantino  and ani (1994) พบวาจุดเดือดที่มีการคํานวณจาก Group contribution ใหคาที่ใกลเคียงกับการ

ทดลองมากที่สุด แตการคํานวณจุดเดือดดวยวิธี Group contribution ยังมีขอจํากัดในเร่ืองของขนาดโมเลกุลที่มีขนาด
ใหญ รวมไปถึงโครงสรางโมเลกุลที่ไมมกีารกําหนดเชน หมูฟงกชั่นออกไซดบนโครงสรางวงแหวน เปนตน

24



Nannoolal และคณะ (2004) ไดทําการคํานวณจุดเดือดของสารอินทรียประเภทนอนอิเล็กโตรไลตที่มี
คารบอนเปนองคประกอบ (non-electrolyte organic compound) โดยการพัฒนาวิธี Group contribution 

ดวยขอมูลจํานวน 2850 จาก Dortmund Data Bank จากสมการที่ 1 ดวยคาคงที่ของสมการที่มีการปรับปรุงที่ตัว
แปร a เปนคาคงที่ 0.6583, b เปนคาคงที่ 1.6868 และ c เปนคาคงที่ 84.3395 ในการพัฒนาขอมูลดังกลาวสงผล
ใหงานวิจัยของ Nannoolal และคณะ มีความแตกตางจากงานวิจัยของ Cordes และคณะ (2002) ในสวนของ
คาคงที่ตัวแปร a, b และ c รวมไปถึงคาคงที่ contribution ของสารในแตละหมูฟงกชั่น และพบวาผลของการ
คํานวณจุดเดือดที่คํานวณดวยวิธี Group contribution ที่มีการพัฒนาแลวนี้ ใหคาที่ใกลเคียงกับการทดลองมาก
ยิ่งข้ึน แตยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองของขนาดโมเลกุลที่มีขนาดใหญ รวมไปถึงโครงสรางโมเลกุลที่ไมมีการกําหนดเชน 
หมูฟงกชั่นออกไซดบนโครงสรางวงแหวน เปนตน  

คุณสมบัติของสารประกอบระเบิด เปนกลุมสารที่มคีวามสําคัญในดานทหารและการรักษาความปลอดภัยใช
ในการตรวจสอบและระบุคาวัตถุระเบิดที่มีความเสี่ยงสูงรวมไปถึงการเก็บรักษาอาวุธใหปลอดภัยที่สุด สารประกอบ
ระเบิดเปนกลุมสารระเหยงายหรือ highly volatile โดยโครงสรางของสารประกอบระเบิดนั้นจะมีหมูฟงกชั่นไน
โตรกรุຍป (-NO2) เปนองคประกอบ ตัวอยางเชน 2,4-Dinitrotoluene และ 2,4,6-Trinitrotoluene เปนตน  

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการคํานวนจุดเดือดของสารประกอบระเบิดดวยวิธี Group contribution โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงคาคงที่ contribution ของหมูฟงกชั่นไนโตรกรุຍป (-NO2) หมูฟงกชั่นไนเตรต (-NO3) และหมู
ฟงกชั่นอ่ืนที่เปนองคประกอบของสารประกอบระเบิด เพื่อใหผลการคํานวณใกลเคียงกับขอมูลการทดลองมากที่สุด
เพื่อเปนประโยชนตอผูใชงานและพัฒนาตอยอดตอไป 

 

หาคาคงที่ Contribution ทีใ่ชในการคํานวณจุดเดือด (Boiling point) ของสารประกอบระเบิดจํานวน  29 สาร 
จากการศึกษากลุมสารตัวอยางจํานวน 8 สาร ดวยวิธีการ Group Contribution ที่ใหผลใกลเคียงกับการทดลองมากที่สุด 

ศึกษาการปรับปรุงคาคงที่ contribution ในแตละหมูฟงกชั่นของสารประกอบระเบิดที่ใชในการคํานวณ
จุดเดือดที่ใหผลใกลเคียงกับการทดลองและขอมูลอางอิงมากที่สุด  
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1. สํารวจการคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดดวยวิธี Group contribution ที่มีการใชคาคงที่ 
contribution จากงานวิจัยของ Nannoolal และคณะ (2004) เปรียบเทียบกับขอมูลที่มาจากการทดลองและขอมูลอางอิง 
พบวามีคาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณหรือ Mean Absolute ercentage Error ( APE) อยูที่ 11.90% แสดง
ถึงคาที่ไดจากการคํานวณดวยวิธี Group contribution เดิมที่ไมใกลเคียงกับการทดลองหรือขอมูลอางอิงมากนัก 

2. ศึกษาองคประกอบหมูฟงกชั่นของสารประกอบระเบิดเพื่อทําการหาคาคงที่ contribution ในการ
คํานวณจดุเดือดใหจุดเดือดใกลเคียงกับการทดลองมากท่ีสุด โดยทําการศึกษากลุมสารตัวอยางจํานวน 8 สารเริ่มตน 
ที่มีน้ําหนักโมเลกุล ลักษณะโครงสรางโมเลกุล และองคประกอบของโครงสรางโมเลกุลครอบคลุมสารประกอบ
ระเบิดทั้ง 29 สาร โดยการใชฟงกชั่น solver ของโปรแกรม Microsoft Excel กําหนดใหคาการประเมินความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณของกลุมสารตัวอยาง 8 สารที่มีคาเขาใกลศูนยเปนเซลลตัวแปรการตัดสิน และคาคงที่ 
contribution ของหมูฟงกชั่นไนโตรกรุຍป (-NO2) และหมูฟงกชั่นที่เก่ียวของหรือเซลลตัวแปร 
คํานวณจดุเดือด ( annoolala et al., 2004) 

 T =  N Cn + b + c (1) 
 

เมื่อ  a   เปนคาคงที่ 0.6583 

 B   เปนคาคงที่ 1.6868 

 c   เปนคาคงที่ 84.3395 

 N   the number of groups of type i 

 C   the group contribution of group i 

 n   จํานวนอะตอมในโครงสรางโมเลกุลไมรวมไฮโดรเจน 

3. นําคาคงที่ contribution ที่ปรับปรุงแลวของหมูฟงกชั่นไนโตรกรุຍป (-NO2) และหมูฟงกชั่นอ่ืนที่เก่ียวของ
จากการคํานวณกลุมสารตัวอยางทั้ง 8 สาร มาคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดทั้ง 29 สาร โดยวิเคราะห ผลดังนี้ 

1) E ( ean sol te ercentage Error) เพื่อบงบอกคาความคลาดเคลื่อนของคาที่ได
จากการคํานวณวาแตกตางจากคาที่ไดจากการทดลองหรือแหลงอางอิงมากนอยเพียงใด A =  x

 (2) 
 

เมื่อ  x   คือ  จุดเดือดที่ไดจากวิธี Group contribution ที่มกีารพัฒนาปรับปรุงคาคงที่ contribution 

y   คือ  จุดเดือดที่มาจากการทดลองหรืออางอิง 
n   คือ  จํานวนสารประกอบระเบิดที่ใชในการคํานวณ MAPE 

2) Coefficient of determination หรือ R2 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ =  (3) 
 

เมื่อ  x   คือ จุดเดือดที่ไดจากวิธี Group contribution ที่มกีารพัฒนาปรับปรุงคาคงที่ contribution 

y   คือ จุดเดือดที่มาจากการทดลองหรืออางอิง 
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ผลการปรับปรุงคาคงที่ contribution ในการคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดดวยวิธี Group 

contribution จากกลุมสารตัวอยางจํานวน 8 สาร เพื่อใหคาใกลเคียงกับขอมูลอางอิงมากที่สุดไดแก 
หมูฟงกชั่นไนโตรกรุຍป (-NO2) ในการเชื่อมตอกับโครงสรางโมเลกุลแบบเสนหรือแบบก่ิง หรือเชื่อมตอกับ

โครงสรางวงแหวน หมูฟงกชั่นไนเตรต (-NO3) หมูฟงกชั่นเปอรออกไซด และหมูฟงกชั่นอ่ืนที่เก่ียวของดังแสดงใน
ตารางที่ 1  

 

(

NO2 connected to aromatic C 821.41 954.03 

NO2 connected to aliphatic C 866.58 1085.98 

NO3- ( itrate) 920.36 704.82 

-O-O- ( eroxide) 273.18 347.47 

–COO– (ester in a ring) 1142.61 595.82 

>C< in a chain 249.58 2090.11 
 

 

คํานวณจดุเดือดของสารประกอบระเบิดจํานวณ 29 สาร โดยวิธี Group contribution กอนการปรับปรุง
คาคงที่ contribution เปรียบเทียบกับผลการทดลองและขอมูลอางอิงอางอิงพบวาคาการประเมินความ
คลาดเคลื่อน สัมบูรณอยูที่ 11.90 % ดังแสดงรูปที่ 2 และเม่ือคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดโดยวิธี 
Group contribution ดวยคาคงที่ contribution ที่มีการปรับปรุงแลว เปรียบเทียบกับผลการทดลองและขอมูล
อางอิงอางอิงพบวาคาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณอยูที่ 8.23  และมีคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
(Coefficient of Determination) หรือคา R2 อยูที่ 0.85 ดังแสดงรูปที่ 3 
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(

 

เม่ือแสดงคาความคลาดเคลื่อนของการคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดดวยวิธี Group contribution 

ที่มีการปรับปรุงคาคงที่ contribution ของแตละสารพบวา คาความคลาดเคลื่อนของ Nitroglycerin มีคามากที่สุดที่ 
45.18  และคาความคลาดเคลื่อนของการคํานวณที่นอยที่สุดอยูที่ 0.00  ไดแก Ethylene glycol dinitrate, 

Pentaerythritol tetranitrate, Nitromethane เปนตน 
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%Error

Cyclotetramethylene tetranitramine HMX 710.77 681.89 -4.064 

Ethylene glycol dinitrate EGDN* 387.00 387.00 0.000 

Pentaerythritol tetranitrate PETN 728.59 728.59 0.000 

Nitromethane NM 374.10 374.10 0.000 

Triacetone triperoxide TATP 457.90 457.90 0.000 

Diacetone diperoxide DADP 373.80 373.80 0.000 

P-Nitrotoluene p-MNT 510.70 469.23 -8.120 

2,4-Dinitrotoluene 2,4-DNT 573.00 573.00 0.000 

2,4,6-Trinitro-m-cresol TNC 658.99 699.56 6.156 

Hydrogen peroxide HP 423.20 489.74 15.722 

1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene TATB 942.50 832.29 -11.693 

2,4,6-Trinitroresorcinol styphnic acid 661.06 767.32 16.074 

Hexanitrostilbene HNS 851.20 756.04 -11.179 

Nitroglycerin NG 323.00 468.94 45.184 

Guanidine nitrate GN 523.00 484.63 -7.336 

Urea nitrate UN 502.12 457.67 -8.852 

Ammonium nitrate AN 483.00 414.66 -14.150 

Nitroguanidine nitroguanidine 523.00 512.34 -2.039 

2,4,6-Trinitro-m-xylene TNX 656.92 631.80 -3.824 

2,4,6-Trinitrotoluene TNT 612.20 659.13 7.666 

Cyclotrimethylene trinitramine RDX 507.00 605.29 19.387 

nitrobenzene   483.00 502.06 3.945 

2,4,6-Trinitroaniline TNA 706.00 739.19 4.702 

2,6-Dinitrotoluene 2,6-DNT 558.00 573.00 2.688 

1,3,5-Trinitrobenzene TNB 588.00 688.70 17.127 

1,3-Diamino-2,4,6-trinitrobenzene DATB 820.90 786.96 -4.135 

2,4,6-Trinitromesitylene TNM 671.41 606.42 -9.679 

N-Methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline tetryl 702.46 739.38 5.256 

2,4,6-Trinitrophenol picric acid 618.00 729.06 17.971 

Ammonium perchlorate AP 898.00 898.00 0.000 
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เมื่อเปรียบเทียบการคํานวณจุดเดือดของสารประกอบระเบิดจากการทดลองกับวิธี Group contribution 

ดวยคาคงที่ contribution กอนการปรับปรุงที่อางอิงจากงานวิจัยของ Nannoolal (2004) พบวาคาการ
ประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบรูณอยูที่ 11.90  ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบการคํานวณจุดเดือดจากการทดลอง
กับวิธี Group contribution ดวยคาคงที่ contribution ที่มาการปรับปรุงจากกลุมสารตัวอยางบนพื้นฐาน
โครงสรางโมเลกุลและองคประกอบสารในงานวิจัยนี้มีคาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณอยูที่ 8.23  ซึ่ง
ใหผลที่ดีกวากอนการปรับปรุง 3.67  แตพบวาคาความคลาดเคลื่อนของ Nitroglycerin มีคาความคลาดเคลื่อน
มากถึง 45.18  เนื่องจาก heat of vaporization ของสารมีพฤติกรรมที่แตกตางจากสารประกอบระเบิดตัวอ่ืน
โดยธรรมชาติพฤติกรรมของ heat of vaporization จะมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน แต Nitroglycerin อาจจะมี
พฤติกรรมที่สูงข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนจนถึงจุดหนึ่งจึงลดลง สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการคํานวณจุดเดือด
มากกวาสารประกอบระเบิดตัวอ่ืน  

เมื่อพิจารณากรณียกเวนการคํานวณจุดเดือดของ Nitroglyerin เนื่องจากไมสอดคลองกับการคํานวณใน
กลุมสารพบวาคาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณของจุดเดือดโดยวิธี Group contribution กอนการ
ปรับปรุงคาคงที่ contribution ( annoolal et al., 2004) เปรียบเทียบกับผลการทดลองอยูที่ 10.17  และ         

คาการประเมินความคลาดเคลื่อนสัมบูรณของจุดเดือดหลังการปรับปรุงคาคงที่ contribution ในงานวิจัยนี้
เปรียบเทียบกับผลการทดลองอยูที่ 7.21  ซึ่งยังคงใหผลที่ดีกวากอนการปรับปรุง 2.96  และมีคาสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจหรือคา R2 อยูที ่0.84 

 

การหาคํานวณจากกลุมสารตัวอยางนั้น เพื่อใหไดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ควรเปนกลุมสารตัวอยางที่มีความ
ครอบคลุมมากที่สดุ ทั้งองคประกอบของหมูฟงกชั่นและโครงสรางโมเลกุล ข้ันตอนในการวิเคราะหกลุมสารตัวอยาง
จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทดลอง 
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A study on antibacterial nonwoven lyocell fabric treated by sappan extract 
 

   นัยนา  ชลเจริญ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บิณ สันต  ขวัญขาว 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีจดุประสงคเพื่อศึกษาการตานทานของเชื้อแบคทีเรียบนผาไมทอเสนใยไลโอเซลล โดยใช
การทดลองบนผาไมทอเสนใยไลโอเซลลที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดวยสารสกัดจากสมุนไพรฝาง 
โดยศึกษาเปรียบเทียบสมบตัิการยับยั้งเชื้อแบคทเีรีย Staphylococcus aureus และ Corynebacterium minutissimum 

ระหวางสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคขนาดเล็กซ่ึงใชเทคนิคการทําใหสารสกัดมี
อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกวา นาโนอิมัลชัน สําหรับการเตรียมผาไมทอเสนใยไลโอเซลลที่ตกแตงดวยสารสกัด          

ทั้ง 2 รูปแบบ ใชการยึดติดสารสกัดดวยกระบวนการ Pad dry cure ซึ่งกําหนดความเขมขนของสารสกัดสมุนไพร
ฝางที่แตกตางกัน ไดแก 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต จากนั้นทดสอบสมบัติการดูดซึมของเหลวและการไหลผานของ
อากาศ โดยใชระยะเวลาในการวิเคราะหการดูดซึมน้ําและปริมาณอากาศในการวิเคราะหการไหลผานของอากาศ 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาผาไมทอเสนใยไลโอเซลลที่ผานการตกแตงดวยสารสกัดสมุนไพรฝางทั้ง 2 รูปแบบ          

มีระยะเวลาเพิ่มข้ึนสําหรับการดูดซึมน้ําและปริมาณการไหลผานของอากาศนอยลงเมื่อเทียบกับผาไมทอที่ไมผาน
การตกแตง สําหรับการยับยั้งเชื้อที่ทดสอบดวยวิธี Agar disc diffusion พบการตานทานบนผาไมทอเสนใยไลโอ
เซลลที่ผานการตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และแบบนาโนอิมัลชันโดยมีคาเฉลี่ยของบริเวณโซนใสเทากับ 
11.44 และ 9.6 มิลลิเมตรตามลําดับ บนความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรฝางที่ 40 เปอรเซ็นต 
 

:  

 

Abstract 
A study was to study the resistance of bacteria on non-woven fabrics, lyocell fibers. 

Using experiments on non-woven fabrics, lyocell fibers that increase the efficiency of 
bacteria inhibition with Sappan herbal extracts By comparing the properties of bacterial 
inhibition Staphylococcus aureus and Corynebacterium minutissimum between pure sappan 
herbal extract and nano particle sappan herbal extract, which uses the extracting technique 
to contain nano particles for the preparation of non-woven fabrics, lyocell fibers decorated 
with both extracts. The extracts were attached by the Pad dry cure process, which 
determined the concentration of different herbal extracts, namely 30, 40 and 50 percent. 
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Then test The properties of absorption and air permeability. By using the time period for 
analyzing water absorption and air volume in the analysis of air flow From this study, 
it was found that non-woven fabric, lyocell fibers, which were decorated with both herbal 
extracts of sappan, had a longer duration for water absorption and less air flow compared to 
the fabric. Non-woven, untreated For the inhibition of agar disc diffusion test, the resistance 
was found on non-woven fabrics, decorative lyocell fibers, herbal extracts of pure sappan
and nano-emulsion, with the mean values of clear zone to 11.44 and 9.6 mm, respectively. 
On the concentration of sappan herbal extract at 40 percent

Keyword : Non-woven lyocell fabric, Sappan extract, Nano emulsion, Medical textile, 
Bacterial inhibition

 

 

สิ่งทอนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทั้งในเชิงปจจัยและเชิงพาณิชย อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนสิ่งทอทั่วไปซ่ึงจะอยูในรูปแบบของเสื้อผาเปนหลัก แตสําหรับสิ่งทอเฉพาะทางเปนผลิตภัณ สิ่งทอ
ที่มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงคการใชงาน เปนผลิตภัณ ที่ใชประโยชนทางอุตสาหกรรม              
ดวยลักษณะและสมบัติที่แตกตางของวัสดุทางสิ่งทอทําใหสามารถประยุกตเขากับงานดานอ่ืน ๆ ได เชน สิ่งทอ
เฉพาะทางดานโยธา สิ่งทอเฉพาะทางดานเคหะสถาน สิ่งทอเฉพาะทางดานยานยนต สิ่งทอเฉพาะทางดาน
การเกษตร สิ่งทอเฉพาะทางดานการบรรจุ สิ่งทอเฉพาะทางดานการปองกัน สิ่งทอเฉพาะทางดานกีฬา สิ่งทอเฉพาะ
ทางดานเสื้อผา สิ่งทอเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอม และสิ่งทอเฉพาะทางดานการแพทย  

ในปจจุบนัสิ่งทอเฉพาะทางไดเขาไปมีบทบาทสําคัญทางดานการแพทยมากมายรวมไปถึงวัสดุและอุปกรณ
ที่สําคัญ ๆ ที่ใชกันทั่วไป เชนเสื้อกาวนผาตัด หมวกคลุมผม ผากຍอซซับเลือด ดายเย็บแผล หนากากอนามัย และ 
พลาสเตอรยา ซึ่งผลิตภัณ ทีใ่ชสําหรับปดบาดแผลนี้มีจดุประสงคเพื่อปองกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเขาสูบาดแผล
และชวยรักษาบาดแผลใหหายเปนปกติ หากมองกลับไปในอดีตจะพบวามนุษยใชสมุนไพรในการรักษาโรคตาง ๆ 
รวมไปถึงรักษาบาดแผลดวย เนื่องจากพืชสมุนไพรมีสารประกอบสําคัญที่มีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ชวยสมานแผล
และตานเชื้อแบคทีเรีย การใชสมุนไพรในปจจุบันสะดวกมากขึ้นดวยการนําเอาเทคนิคทางการผลิตที่ทันสมัยมา
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปสมุนไพรและสามารถดึงสารประกอบสําคัญออกจากพืชสมุนไพรสงผล
ใหสารสกัดหรือน้ํามันหอมระเหยที่ไดมปีระสิทธิภาพมากข้ึน ผลงานวิจัย[1] ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียโดยยกเอาสมุนไพรบางชนิดมาเพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย โดยพบวาฝางมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไดดีที่สุด  

 จากขอมูลดังกลาวจึงเกิดแนวคิดการนําผาไมทอเสนใยไลโอเซลลตกแตงดวยสารสกัดสมุนไพรจากฝาง
บริสทุธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคเล็กโดยใชเทคนิคที่เรียกวา Nano emulsion จากนั้นจึงนําไปตกแตงลงบนผืน
ผาดวยกระบวนการ Pad dry cure และกําหนดความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรฝางที่ 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต 
และนําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพของการดูดซึมน้ํา การไหลผานของอากาศ และความสามารถในการยับยั้ง           
เชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium minutissimum และ Staphylococcus aureus  
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 1. เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผาไมทอเสนใยไลโอเซลลที่ผานการตกแตงดวยสารสกัดสมุนไพรฝาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝาง
อนุภาคขนาดเล็ก 

 

 

 1. ศึกษาผาไมทอจากเสนใยไลโอเซลลโดยกําหนดน้ําหนักผืนผาที่ 30 40 และ 50 กรัมตอตารางเมตร 
 2. เปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียระหวางสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝาง
อนุภาคขนาดเล็ก 

 3. ใชการยึดติดสารสกัดสมุนไพรฝางลงบนผืนผาดวยเทคนิค Pad dry cure 

 4. ศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Corynebacterium minutissimum 

 

 

 สาํหรับการดําเนินโครงการวิจัยนี้แบงเปน 4 ข้ันตอนไดแก การเตรียมตัวอยางผาไมทอ การเตรียมสารสกัด
สมุนไพรฝางบริสุทธิ์และการเตรียมสารสกัดสมุนไพรฝางสําหรับการสรางอนุภาคขนาดเล็กดวยเทคนิค Nano 

emulsion ตกแตงลงบนผืนผาดวยกระบวนการ Pad dry cure และทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 

 

 ทาํการสุมเลือกผลิตภัณ ปดแผลตามทองตลาดทั่วไปมา 5 ยี่หอและแยกสวนประกอบบริเวณผาไมทอแลว
นําไปชั่งน้ําหนักดวยเคร่ืองชั่งน้ําหนักทศนิยม 4 ตําแหนง จากนั้นคํานวณน้ําหนักที่ไดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 40 มี
หนวยเปนกรัมตอตารางเมตร จากนั้นกําหนดน้ําหนักมากกวาและนอยกวาของน้ําหนักคาเฉลี่ยที่ชั่งได จึงสรุปไดวา
เปนน้ําหนัก 30 40 และ 50 กรัมตอตารางเมตร หลังจากนั้นเตรียมผาไมทอดวยการตัดชิ้นตัวอยางแบบ Fabric 

sample cutter ขนาด 1 ตารางเมตร 
 

 เนื่องมาจากงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย[1] ไดมีผลการ
ทดลองการนําเอาพืชสมุนไพรมาทําการสกัดเอาสารสําคัญเพื่อศึกษาการยับยั้งแบคทีเรีย ดังแสดงในตารางที่ 1 

พบวาสมุนไพรฝางมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด สําหรับงานวิจัยนี้จึงไดเลือกสมุนไพรฝางมา
ทาํการศึกษาเพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียระหวางสารสกัดฝางบริสุทธิ์และสารสกัดฝาง
อนุภาคขนาดเล็ก  
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1 [1] 

 Clear zone)  

1. ขม้ินชัน 4 

2. ชุมเห็ดเทศ 9.5 

3. จันทนแดง 6.8 

4. จันทนแปดกลีบ 12.8 

5. ฝาง 21.6 

6. พริกไทยดํา 3.5 

7. ฟาทะลายโจร 7.8 

8. ยี่หรา 12 

9. สมอไทย 14.6 

10. อบเชย 13.8 

 

 การเตรียมสารสกัดสมุนไพรฝางเพื่อสรางสารสกัดที่มีอนุภาคขนาดเล็กดวยเทคนิคที่เรียกวา Nano emulsion 

สามารถเตรียมจากสวนประกอบดังนี้ สารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์ สารลดแรงตึงผิว ( ween 80) และนํ้ามันไตรกลี
เซอรไรด (HLB = 11-17) โดยมีอัตราสวนดังนี้คือ 80 : 10 : 10[2] เร่ิมตนจากการนําสารลดแรงตึงผิวผสมเขากับน้ํามัน
ไตรกลีเซอรไรดสายกลาง จากนั้นคอย ๆ นาํสวนผสมดังกลาวหยดลงในภาชนะที่บรรจุสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์ดวย
ไมโครไปเปต ซึ่งภาชนะดังกลาวถูกวางอยูบนแทนรองกวนแมเหล็กที่ควบคุมความเร็วรอบ ซึ่งอิมัลชันจะคอย ๆ เร่ิมกอ
ตัวข้ึนในขณะการกวนผสม เมื่อเตรียมสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคขนาดเล็ก จากนั้น
คํานวณหาปริมาณน้ําและความเขมขนสําหรับการตกแตงในกระบวนการ Pad dry cure 

 
: -  

1  
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 เม่ือเตรียมสารสกัดสมุนไพรฝางทั้ง 2 รูปแบบแลว ทําการผสมสารสกัดสมุนไพรฝางและน้ําตามอัตราสวน 
เพื่อการตกแตงดวยวิธี Pad dry cure สามารถทําไดโดยการนําผาตัวอยางที่เตรียมไวลงแชในอางสารเคมีดังกลาว
เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนําผาวางลงบนลูกกลิ้งเพื่อรีดเอาน้ําสารเคมีสวนเกินออก โดยมีแรงบีบอัดของลูกกลิ้งที่ 
%Pick up = 110 และนําเขาอบดวยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสระยะเวลา 10 นาที เพื่อทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ทาํเชนนี้จนครบตามจํานวนผาตัวอยาง 
 

 การทดสอบสมบัตทิางกายภาพของผาไมทอสําหรับทางการแพทย ทดสอบลักษณะที่ดีสําหรับแผนปดแผล
คือความสามารถในการปกปองบาดแผลจากสิ่งแปลกปลอมและปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอบริเวณบาดแผล    

มีความสามารถในการดูดซึมสารคัดหลั่งและระบายอากาศที่ดีไมใหเกิดความอับชื้นซ่ึงอาจทําใหบาดแผลหายชา           
ซึ่งสมบัติที่กลาวมาขางตนสามารถทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพไดดังนี้ ทดสอบการดูดซึมของเหลวตาม
มาตรฐาน   79 ทดสอบการไหลผานของอากาศตามมาตรฐาน ASTM D737 ทดสอบการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Corynebacterium Minutissimum ตามมาตรฐาน AATCC 147 และ
วิเคราะหดวยเทคนคิ FTIR Micro spectrometer  
  

 

 

 การดูดซึมน้าํเปรียบเสมือนสารคัดหลั่งจากบาดแผลโดยทําการทดสอบโดยนําชิ้นผาตัวอยางไปทดสอบการ
ดูดซึมน้ําตามมาตรฐาน  79 ซึ่งไดแสดงแนวโนมผลการทดสอบในรูปที่ 2 การดูดซึมของเหลวโดยใช
ระยะเวลาเปนตัวกําหนด พบวาผาไมทอLN (ผาไมทอไลโอเซลลไมผานการตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝาง)                   
มีความสามารถในการดูดซึมน้ําอยางรวดเร็ว จากกราฟสามารถวิเคราะหไดวาผาไมทอLN มีอัตราการดูดซึมน้ําที่
คาเฉลี่ยเวลา 0.46 วินาที สําหรับผาไมทอLN-PE (ผาไมทอไลโอเซลลที่ผานการตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์) 
และผาไมทอLN-NE (ผาไมทอไลโอเซลลที่ผานการตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคขนาดเล็ก) พบวาคาเฉลี่ยเวลา 
0.55 และ 0.68 วินาทีตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการตกแตงสารสกัดสงผลทําใหความสามารถในการดูดซึมน้ําลดลง
เนื่องจากใชเวลาในการดูดซึมน้าํมากข้ึน  
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 การถายเทอุณหภูมแิละไอน้ําเปนปจจัยที่สงผลตอบาดแผลหากมันเกิดการสูญเสียความชื้น มีผลทําใหการ
สรางเนื้อเยื่อบริเวณนั้นไมสมบูรณตอเนื่อง[3] ดังนั้นวัสดุปดแผลควรที่จะปองกันสิ่งแปลกปลอมที่จะมาทําลาย
เนื้อเยื่อ พรอมทั้งชวยลดความเจ็บปวดและสามารถดูดซึมของเหลวที่ไหลออกจากบริเวณบาดแผล จากการทดสอบ
ชี้ใหเห็นวาผาไมทอLN มีปริมาณอากาศไหลผานมากที่สุดที่น้ําหนักผา 30 40 และ 50 กรัมตอตารางเมตรเทากับ 
100 140 และ 200 ลูกบาศกเซนติเมตร/ตารางเซนติเมตร/วินาที ตามลําดับ จากกราฟในรูปที่ 3 แสดงใหเห็นวา
เมื่อผาไมทอผานกระบวนการตกแตงสารสกัดทั้ง 2 รูปแบบแลวสงผลทําใหความสามารถในการไหลผานของอากาศ
มปีริมาณอากาศที่ลดลง 
 

 
  

 

 จากการทดสอบการดูดซึมน้ําและการไหลผานของอากาศขางตนสามารถวิเคราะหผลการทดสอบไดวา 
เมื่อนําผาไมทอไปตกแตงดวยสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคขนาดเล็กพบวาการดูด
ซึมน้าํใชระยะเวลาเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับผาไมทอที่ไมตกแตงและเปนไปในทิศทางเดียวกันสําหรับการทดสอบการไหล
ผานของอากาศคือปริมาณอากาศที่ไหลผานผาไมทอที่ตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝาง
อนุภาคขนาดเล็กลดลงเม่ือเทียบกับผาไมทอที่ไมตกแตง 

  

 เนื่องจากผาไมทอLN มีสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียในตัวเองและสารสกัดสมุนไพรฝางมีสรรพคุณทางยาที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เม่ือนําสารสกัดสมุนไพรฝางตกแตงลงบนผาไมทอเพื่อศึกษาการตานทานเชื้อแบคทีเรียที่
อาศัยอยูบริเวณผวิหนงัดวยวิธี Agar disc diffusion โดยทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด
สมุนไพรฝางโดยหยดสารสกัดลงบนผาไมทอLN พบบริเวณโซนใสขนาด 30 มิลลิเมตรบนเชื้อ .min tissim m 

และขนาด 14 มลิลิเมตร บนเชื้อ .a re s จากนั้นสังเกตบริเวณโซนใสบนผาไมทอพบวาไมเกิดบริเวณโซนใสบนผา
ไมทอLN สาํหรับผาไมทอLN-PE พบบริเวณโซนใสขนาดเฉลี่ย 11.44 มิลลิเมตร ซ่ึงประสิทธิภาพการยับยั้งดังกลาวอยู
บนความเขมขนที่ 40 และ 50 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย .min tissim m ได แตไมสามารถยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย .a re s ได และผาไมทอLN-NE บนบริเวณโซนใสขนาด 9.6 มิลลิเมตร โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียอยูบนความเขมขนที่ 40 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย .min tissim m ได แตไมสามารถ 

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย .a re s ไดเชนเดียวกันดังแสดงในตารางที่ 2 
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สารสกัดฝาง 

  

ผาไมทอLN 

  

ผาไมทอLN-PE 

  

ผาไมทอLN-NE 

  
 

  

 เมื่อนําคา FTIR ของผาไมทอLN-PE และผาไมทอLN-NE มาเปรียบเทียบ คาการดูดกลืนแสงรังสีอินฟาเรดของ
ผาไมทอLN-PE และผาไมทอLN-NE ดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถวิเคราะหพีคใน spectrum โดยมีคา wavenumber(cm-1) 

ประกอบการวิเคราะหพีคทั้ง 3 ตาํแหนงที่สําคัญ สําหรับชวงของ Infrared spectrum ของสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา
จะแบงออกเปน 3 ภูมภิาค ไดแก near, mid และ far โดยมีคาพลังงานประมาณ 14,000 - 4,000 cm-1, 4,000 - 400cm-1 

และ 400 - 10cm-1 ตามลําดับ  
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4 FTIR -PE -  

 

 ทั้งนี้จากกราฟในรูปที่ 4 เสนกราฟสีน้ําเงินแทนผาไมทอLN-PE และกราฟเสนสีแดงแทนผาไมทอLN-NE 

ปรากฏเลขคลื่นที่สําคัญที่ 3,000 cm-1 ซึ่งเปนกลุมฟงกชันของหมู OH เลขคลื่นในชวง 2,900 - 2,700 cm-1 

เปนกลุมฟงกชันของหมู C-H และเลขคลื่นในชวง 1,750 cm-1 เปนกลุมฟงกชันของหมู C=O ซึ่งเปนสารสําคัญใน
กลุมฟลาโวนอยด 
 

 

 จากการศึกษาการตานทานเชื้อแบคทีเรียบนผาไมทอLN ที่ผานกระบวนการตกแตงสําเร็จตามที่ได
ตั้งสมมติฐานไว โดยมีขอบเขตของการศึกษาคือผาไมทอเสนใยไลโอเซลล 100% ตกแตงสาํเร็จดวยสารสกัดสมุนไพร
ฝางผานกระบวนการ Pad-dry-cure โดยกําหนดความเขมขนของสารที่แตกตางกันที่ 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต 
จากนั้นนําผาตัวอยางทดสอบสมบัตทิางกายภาพไดแกการดูดซึมน้าํโดยใชสถิติจากเวลาท่ีหยดน้ําไดถูกดูดซึมบนผืน
ผาและทดสอบการไหลผานของอากาศโดยวัดจากปริมาณของอากาศท่ีผานผืนผา พบวาผาไมทอLN-PE และผาไมทอ
LN-NE มีสมบัติทางกายภาพที่ลดลงจากผาไมทอLN สําหรับการเปรียบเทียบสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด 

.min tissim m และ .a re s ซึ่งการเปรียบเทียบเกิดข้ึน 2 กลุมดวยกันคือเปรียบเทียบระหวางผาไมทอLN  

กับผาไมทอที่ผานการตกแตง(ผาไมทอLN-PE และ ผาไมทอLN-NE) และเปรียบเทียบระหวางผาไมทอLN-PE กับผาไมทอ
LN-NE เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบในกลุมที่ 1 แลวพบวาผาไมทอLN ไมสามารถยบัยั้งเชื้อแบคทีเรียได และสําหรับ
กลุมที่ 2 พบวาผาไมทอLN-PE มปีระสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีกวาผาไมทอLN-NE โดยพบวาผาไมทอLN-PE 

มีบริเวณโซนใสขนาด 11.44 มิลลิเมตรและผาไมทอLN-NE มีบริเวณโซนใสขนาด 9.6 มิลลิเมตรตามลําดับ             

ซึง่ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกลาวอยูบนความเขมขนที่ 40 เปอรเซ็นต เมื่อนําผาไมทอLN-PE และผาไม
ทอLN-NE ไปวิเคราะหดวยเทคนิค FTIR micro spectrometer พบวาสารสกัดสมุนไพรฝางบริสุทธิ์มีการดูดกลืนแสง
รังสีอินฟราเรดที่แตกตางจากสารสกัดสมุนไพรฝางอนุภาคขนาดเล็กในชวงเลขคลื่นที่ 3,000 cm-1 2,700 และ 
1,750 cm-1 ทีเ่ปนหมูฟงกชันของ O-H , C-H และ C=O ตามลําดับ  
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 จากการศึกษาและทดลองการเปรียบเทียบสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย .min tissim m และ 

.a re s ระหวางผาไมทอLN ที่ไมผานการตกแตงสารสกัดสมุนไพรฝางและผาไมทอLN ที่ผานการตกแตงสารสกัด
สมุนไพรฝางดวยกระบวนการ Pad dry cure โดยแบงแยกการตกแตงดวยสารสกัดสมุนไพรฝางออกเปน 2 รูปแบบ 
คือ สารสกัดสมุนไพรฝางแบบบริสุทธิ์และสารสกัดสมุนไพรฝางแบบอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบสมบัติการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียพบวาผาไมทอLN นั้นไมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดแตสําหรับผาไมทอLN-PEและผาไมทอLN-NE

นั้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได โดยผาไมทอLN-PE มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียไดดีกวาผาไมทอLN-NE           

ซึง่มีบริเวณโซนใสเกิดข้ึนกับผาไมทอLN-PE ขนาดเฉลี่ยที่ 11.44 มิลลิเมตรบนเชื้อ .min tissim m ที่ความเขมขน 
40 และ 50 เปอรเซ็นต สําหรับผาไมทอLN-NE มีขนาดเฉลี่ยที่ 9.6 มิลลิเมตรบนเชื้อ .min tissim m ที่ความ
เขมขน 40 เปอรเซ็นต แตผาไมทอLN-PEและผาไมทอLN-NEไมพบการยับยั้งบนเชื้อ .a re s เนื่องจากขอบเขตของ
งานวิจัยที่ระบุถึงความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรฝางและผลการทดสอบพบวาความเขมขนต่ําสุดดังกลาว           

ไมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ไดจึงขอเสนอแนะใหเพิ่มความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรฝางและ
กําหนด %Pick up เพื่อใหผาไมทอสามารถกักเก็บปริมาณของสารสกัดสมุนไพรฝาง 
  

 

 วิทยานิพนธฉบับนีส้ําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของผศ.ดร.บิณ สันต ขวัญขาว อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งทานไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย อีกทั้งยังชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ระหวางการดําเนินงาน ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสําหรับการทดสอบทางกายภาพของวัสดุสิ่งทอ 
ภาควิชาวัสดุและโลหะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน ที่ใหความอนุเคราะหใชเคร่ือง FTIR Micro-

spectrometer เพื่อทดสอบการดูดกลืนแสงรังสีอินฟาเรด นอกจากนี้ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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CO2 Reduction in Smaller Charger Using Self Electricity Generation
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สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  รองศาสตราจารย ดร. นุรักษ  กฤษดานุรักษ  
ภาควิชา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดการปลดปลอยปริมาณกຍาซคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอม จากการใชจักรยาน 

เปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา การศึกษานี้เร่ิมตั้งแตข้ันตอนในการออกแบบจักรยานเพื่อกําเนิดไฟฟาโดยการออกแบบ
ชุดควบคุมมอเตอรที่มีการออกแบบใหทํางานได 2 ระบบ คือ สามารกําเนิดไฟฟาในขณะที่ปດนอยูกับที่ โดยชารจไฟฟา
เขาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กและแบตเตอร่ีไปพรอมกัน และสามารถกําเนิดไฟฟาในขณะเคลื่อนที่ได โดยทําการ
เก็บขอมูลปริมาณไฟฟาที่จักรยานสามารถผลิตไดขณะใชงานจากการปດนจักรยานที่ความเร็ว 16, 18, 20, 22 และ 24 km/hr 

เปนเวลา 30 นาที และนํามาคํานวณหาปริมาณกຍาซคารบอนไดออกไซดที่สามารถลดไดจากการผลิตไฟฟา และจากการ
ใชจักรยานแทนจักรยานยนต จากการศึกษาขางตนพบวาพลังงานไฟฟาที่ผลิตได และแคลอรี่ที่เผาผลาญไดนั้นแปรผัน
ตรงกับความเร็วในการปດนจักรยาน ซึง่คาเฉลี่ยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดของท้ัง 2 ระบบอยูที่ 61.5 h/da  ในสวนของ 
ปริมาณ CO2 ที่ชดเชยไดของการกําเนิดไฟฟาในขณะที่ปດนอยูกับที่เฉลี่ยอยูที่ 0.05 kgCO2/da /คน และการกําเนิด
ไฟฟาในขณะเคลื่อนที่เฉลี่ยอยูที ่0.69 kgCO2/da /คน 

 

 : ,  

 
Abstract

The objective of this research was to reduce carbon dioxide emissions by using bicycle 
to generate electricity. The study was beginning with the step in designing a bicycle to generate 
electricity by designing motor controller to work with 2 systems. First, able to generate 
electricity while spinning in stationary witch charging electricity to small electronic devices 
and batteries at the same time. And able to generate electricity while traveling. For collecting 
data of the amount of electricity that the bicycle can produce while operating at speeds 16, 18, 
20, 22 and 24 km/hr for 30 minutes and calculated to reduce the amount of carbon dioxide 
from electricity production. And from using bicycles instead of motorcycle. From the studies, it 
is found the electric energy produced and the calories burned vary directly with the speed. The 
average of the electric power produced in both systems is 61.5 Wh/day. The compensated CO2
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content of the electricity while spinning is 0.05 kgCO2/day/person and the generation The 
electricity while moving is 0.69 kgCO2/day/person.  

Key Word (s) : Carbon dioxide, Bicycle, Calories, Electricity Energy
 

 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการทํากิจกรรมของมนุษย ดังนั้นปริมาณพลังงานไฟฟาที่เพียงพอ 
และความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการพลังงานไฟฟานั้นจึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงปจจุบันการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟา 
สวนใหญมีแหลงกําเนิดมาจากเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไป ซึ่งไมสามารถนํามาหมุนเวียนผลิตไฟฟาใหมได อาทิ กຍาซธรรมชาติ 
ถานหิน เปนตน ซึ่งเชื้อเพลิงเหลานี้กอใหเกิดการปลอยกຍาซ CO2 สูสิ่งแวดลอมอีกดวย อีกทั้งในปจจุบันทั่วโลกตางตื่นตัว
และใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชประโยชนได ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด 
และการไดมาซ่ึงพลังงานสะอาดนั้น ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงทําใหเกิดการศึกษาคนควานวัตกรรมใน
รูปแบบของสิ่งประดิษฐตางๆ ในการนํามาผลิตพลังงานไฟฟา การศึกษานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและออกแบบ
อุปกรณชารจพลังงานไฟฟาโดยอาศัยพลังงานทดแทนที่ไดจากมนุษยดวยการปດนจักรยาน โดยใชหลักการการเปลี่ยน
พลังงานกลเปนพลงังานไฟฟา และสามารถลดการปลอย CO2 จากการไดมาซึ่งไฟฟา และยังเสริมสรางสุขภาพใหกับผูใชอีกดวย 

 

ประวิช บุญเจริญ (2555) ไดทาํการศึกษาและประดิษฐเคร่ืองปດนไฟดวยแรงปດนจักรยานซ่ึงเปนจักรยานที่ปດนอยู
กับที่โดยมี enerator เปนตัวกําเนิดไฟฟา และทําการผลิตไฟฟาเก็บไวในแบตเตอร่ีโดยมี solar charge controller 
ชวยตัดวงจรการชารจไดกรณีชารตแบตเตอรี่เต็มเพื่อปองกันแบตเตอร่ีบวม จากการทดสอบจักรยานออกกําลังกายผลิต
ไฟฟาพบวาถาอัตราเร็วในการปດนจักรยานอยูที ่20 km/hr ความเร็วในการขับเคลื่อน enerator เปน 5 รอบตอวินาที 
(ปດน 1 นาที ได 300 รอบ) และหากปດนไฟเขาแบตเตอร่ี 1 ชั่วโมง จะไดไฟฟา 0.72 โวลต และจากการทดสอบวงจรไฟฟา 
เมื่อปດนจักรยานพบวา enerator สามารถผลิตไฟไดสูงสุด 20 โวลต 

n ae aniel hin (2557) ไดกลาวถึงประโยชน และการใชงานจริงของการใชพลังงาน ที่กําเนิดจาก
มนุษยเปนแหลงพลังงาน ( ) เพื่อใชผลิตพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสํารวจประโยชนของการใช
งานในมุมมองที่หลากหลายสําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนไปได และการประหยัดพลังงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในสังคม โดยไดมีศึกษาทีเ่รียกวา ome User t d  ( ) จากการศึกษาพบวา 

1. การวิเคราะหการจําลองการใช  ระบุวาไมประหยัดตนทุนในดานการใชไฟฟา  
2.  จะมีประโยชนก็ตอเมื่อใชแบตเตอร่ีในชวงที่ไฟฟาดับ 

3. ผลลัพธของ HUS ระบุวาการใช  ชวยเสริมสรางสุขภาพ และการใชพลังงาน หมุนเวียนชวยประหยัด
พลังงานเพียงเล็กนอย 
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1. เพื่อออกแบบและสราง Electric harger โดยใชพลังงานจากมนุษยเปนแหลงกําเนิด 

2. ศึกษาปริมาณ CO2 ทีล่ดไดจากการใชงานอุปกรณกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
3. สงเสริมสุขภาพใหกับผูใชงาน 

 

 

1.  

1.1 ออกแบบอุปกรณชารจไฟฟาโดยอาศัยหลักการกําเนิดพลังงานจากการหมุน  

1.2 ประเมินการเผาผลาญแคลอร่ีจากการใชอุปกรณ 
1.3 ออกแบบการใชงานที่ได 2 รูปแบบ 

1.3.1 สามารถใชงานกับอุปกรณโดยตรง 
1.3.2 สามารถประจุไฟฟาสะสมไวในแบตเตอร่ี 

1.4 วิเคราะหการเกิดพลังงานไฟฟา โดยคาที่นํามาวิเคราะห พจิารณาจาก 

1.4.1 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได  
1.4.2 ความเร็วในการปດนจักรยาน 

1.5 ประเมินราคา  
1.6 ประเมินการลดการปลดปลอย CO2  

2.  

คารบอนไดออกไซด (CO2) คือสารประกอบของคารบอน ( ) และออกซิเจน ( ) มีสภาวะเปนกຍาซ ที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ จึงเรียกวากຍาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งมีอยูในชั้นบรรยากาศประมาณ 0.033  โดยปริมาตร (ความ
เขมขน 387 สวนในลานสวน ppm) กຍาซชนิดนี้เกิดข้ึนจากการหายใจของสิ่งมีชีวติและจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ปจจุบันมีการใชเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจึงเปนผลทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซดในชั้น
บรรยากาศมีปริมาณสูงข้ึน (ฝายวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.),2558) 

จักรยาน เปนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยกําลังกลามเนื้อจากมนุษย นอกจากน้ําหนักตองเบายังตองมี
ความฝดที่เกิดข้ึนระหวางลอกับพื้นนอยที่สุด และอาจจะเพิ่มความเร็วใหมากขึ้นไดโดยการผลักดัน และการถายกําลังที่
เกิดจากการทดเกียร จักรยานในปจจุบันออกแบบใหลอทั้งสองมีขนาดเทากัน และมีเฟองที่บันไดรถเพื่อถายทอดกําลัง
ผานโซไปยังลอหลังทําใหเกิดลักษณะการขับข่ีมัน่คงและยังใหอัตราทดกําลังดวยการเลือกใชเฟองทดกําลังที่เหมาะสมตอ
การขับข่ีโดยเฉพาะดวยความเร็วต่ําแตเบาแรงกวาในขณะข่ีข้ึนเขาหรือทางชัน 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เปนอุปกรณทางกลที่เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยหลักการหมุนของ
ขดลวดตดัสนามแมเหล็กหรือการหมุนของสนามแมเหล็กตัดขดลวด ซึง่ถาเปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงสามารถเพิ่ม
แรงดันไฟฟาไดโดยการปรับคาความเขมของสนามแมเหล็กและเพิ่มความเร็วรอบของเคร่ืองกําเนิด ไฟฟา แตในเคร่ือง
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กําเนิดไฟฟากระแสสลับนั้นการเพิ่มแรงดันโดยการเพ่ิมความเร็วรอบไมสามารถทําได เพราะจะทําใหความถ่ีของ
แรงดันไฟฟาที่ไดเปลี่ยนแปลงไป จึงทําไดแตเพียงปรับความเขมของสนามแมเหล็กเทานั้น 

 otor คือมอเตอรทีอ่ยูศูนยกลางลอภายในมอเตอรมีขดลวด 3 ชุด และมีการปอนกลับของสัญญาณจาก 

hall sensor ทํางานในลักษณะ sin  และ so rce คือเปน low และ high ตามข้ัวของแมเหล็กโดย hall sensor          
จะวางใกลๆ กับขอบลอติดกับแมเหล็กในตัวมอเตอร ซึ่ง  otor แบบธรรมดาถึงจะปດนหนวงอยูบางแตมอเตอร
แบบนี้ดูแลรักษางาย สามารถจายกระแสไดสูงสุด 5-10 A เมื่อนํามาหมุนเพื่อปດนไฟ และยังสามารถปດนไฟได 2 ทิศทาง
คือ ใชงานเดินหนาและถอยหลังได 

กําลังไฟฟา มีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาและความตางศักย ดังนั้นจึงสามารถคํานวณหาคา
กําลังไฟฟาไดจากผลคูณระหวางความตางศักยกับกระแสไฟฟาดังนี้ 

 = V X I       (1) 
เมื่อ  = กําลังไฟฟา หนวย    

 V = ความตางศักย หนวย   V  

I = กระแสไฟฟา หนวย   A 

คาพลังงานไฟฟา สามารถคํานวณหาไดจากสูตร 
Energ  =  x time      (2) 

เมื่อ  = กําลังไฟฟา หนวย    

  ime = เวลา หนวย   hr  

การคํานวณการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานไฟฟา 
  CO2 emission cons mption  Emission actor ( g 2/ h) x Energ  ( h)  (3) 
เม่ือกําหนดให Emission actor จากการใชไฟฟา เทากับ 0.6933 kgCO2/ h 

การคํานวณการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดจากการใชรถจักรยานยนต 
CO2 emission transportation  Emission actor ( g 2/ m) x ระยะทาง ( m)  (4) 

เมื่อกําหนดให Emission actor จากการใชจักรยานยนต 2 ลอ เทากับ 0.07 kgCO2/km  

หมายเหตุ ใชคา Emission actor จากแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพร้ินท ของผลิตภัณ ภายใตโครงการ
สงเสริมการใชคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรม,2562 

การหาระยะเวลาคืนทุนจากการลดการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซด 
   ระยะเวลาคืนทุน (ป) = มลูคาในการลงทุน (บาท)  ผลประโยชน (บาท/ป)   (5)  
เมื่อมูลคาในการลงทุนทั้งหมดเทากับ 10,890 บาท แสดงดังตารางที่ 1 
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66.38% 

24.10% 

8.81% 

0.25% 0.46% 

nat ral gas coal renewa le diesel other

1  

     

1  motor 36 350  ลอหลัง 1 4,000 

2 ridge iode 1 380 

3  att meter 1 850 

4 DC-  con ertor /  12  1 680 

5  5  1 480 

6 ic cle 1 2,000 

7 atter  1 2,300 

8 อุปกรณอ่ืนๆ 1 (ชุด) 200 

การคํานวณปริมาณกຍาซคารบอนไดออกไซดทีช่ดเชยได 
CO2 ที่ชดเชยได (kg CO2/ป)  CO2 ที่ชดเชยไดจากการผลิตไฟฟา + CO2 ที่ชดเชยไดจากการใชจักรยาน  (6) 
 

 

1.  

1.1 การสํารวจสัดสวนการใชเชื้อเพลิงประเภทตางๆในการผลิตไฟฟา และปริมาณการปลอย CO2 จากการ
ผลิตไฟฟา พบวาการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟาสวนใหญ ผลิตมาจากเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถนาํมาใชหมุนเวียน
เพื่อผลิตไฟฟาใหมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 1 สัดสวนการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาของประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 

(ที่มาขอมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝายสื่อสารและประชาสัมพนัธองคการ กฟผ,. 2561) 
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รถยนต รถไฟฟา รถจักรยานยนต รถจักรยาน 

เชื้อเพลิงหลักในภาคการผลิตไฟฟาไดแก กຍาซธรรมชาติ และถานหินลิกไนต สวนน้ํามันสําเร็จรูป (น้ํามันดีเซล
และน้ํามันเตา) ซ่ึงปกติใชเปนเชื้อเพลิงสํารองในการผลิตไฟฟามีปริมาณการปลอยกຍาซ CO2 เล็กนอยในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2561 การปลอยกຍาซ CO2 จากการใชกຍาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาซึ่งมีสัดสวนการปลอยกຍาซสูงสุดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 60 ของปริมาณการปลอยกຍาซในการผลิตไฟฟาทั้งหมด การปลอยกຍาซ CO2 จากการใชกຍาซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟาอยูที่ระดับ 28.3 ลานตัน CO2 ในขณะที่การปลอยกຍาซ CO2 จากการใชถานหินลิกไนตอยูที่ระดับ 19.2 
ลานตัน CO2 สวนการปลอยกຍาซ CO2 จากการใชน้ํามันสําเร็จรูป มีเพียงเล็กนอยที่ระดับ 0.2 ลานตันCO2 การปลอยกຍาซ 

CO2 ตอหนวยการผลิตไฟฟา ( h) ของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป 2561 มีการปลอยกຍาซ CO2 เฉลี่ยที่ระดับ 0.47 

กิโลกรัม CO2 ตอการผลิตไฟฟา 1 h 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 2 สัดสวนการปลอย CO2 ตอการผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2561 

ท่ีมาขอมูล : ศนูยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน กระทรวงพลังงาน,. 2561) 
1.2 ศึกษาปริมาณการปลอย CO2 ของยานพาหนะแตละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 3 สัดสวนการปลอย CO2 จากยานพาหนะ 

ท่ีมาขอมูล : การเปรียบเทียบปรมิาณการปลอย CO2 ของยานพาหนะ,. ม.นเรศวร 
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1.3 ออกแบบอุปกรณชารจไฟฟาโดยใชจักรยานเปนแหลงกําเนิดไฟฟา เชื่อมตอกับชุดควบคุมวงจรไฟฟาและ
จอแสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางจักรยานกําเนิดไฟฟา 
 

1.4 ออกแบบวงจรชารจไฟฟาสําหรับการใชงานแบบอยูกับที่ และการใชงานแบบเคลื่อนที ่
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรสาํหรับการกําเนดิไฟฟาแบบอยูกับที ่
 

 

 

LCD meter irc it ontrol 

otor 

rainer 

 

 harger  

36

75

12 V (Output)

5 V (Output)

48



12 V (Output)

36 V/350W
5 V (Output)

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 วงจรสาํหรับการกําเนดิไฟฟาแบบเคลื่อนที ่
    

1.5 การเก็บขอมูล ทาํการเก็บขอมูลปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดและการประจุไฟฟาเขาอุปกรณ 
 1.6 การวิเคราะห เมื่อเก็บขอมูลกระบวนการทํางานทั้งหมดแลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห CO2  

ที่บําบัดได ความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร และปริมาณแคลอรี่ที่ลดได 
 

 

จากการทดลองการใชจักรยานที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางลอเทากับ 20 นิ้ว ในการกําเนิดไฟฟาที่ความเร็ว 
16,18,20,22 และ 24 km/hr ตามลําดับ เปนเวลา 30 นาที ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบวา 
กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา และแคลอรี่ที่เผาผลาญไดนั้นแปรผันตรงกับความเร็วที่ปດนจักรยาน 
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จากตารางผลการทดลองขางตนพบวา คาเฉลี่ยชองพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดอยูที่ 61.5 h/da  คิดเปนปริมาณ 
CO2 ที่ชดเชยไดเฉลี่ยอยูที ่0.74 g 2/da /คน  

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจากการลงทุนจักรยานผลิตไฟฟาซ่ึงมีงบประมาณการลงทุนทั้งหมด เทากับ 

10,890 บาท ทําใหลดคาใชจายในการใชน้ํามันในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนตอยูที่ประมาณ 426 บาท/เดือน โดยมี
ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป (กรณีซื้อจักรยาน) หรือ 1.8 ป (กรณีไมซือ้จักรยาน) 

 

 

การศึกษาความเปนไปไดของการลดการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดโดยการใชจักรยานผลิตไฟฟาพบวา 
ปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการลดการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดไดมากที่สุดคือ การใชจักรยานแทนรถจักรยานยนต            
ที่สามารถชดเชยการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยเทากับ 0.69 g 2/da /คน รองลงมาคือ การลดการปลอย
กຍาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟาอยูที่ 0.05 kgCO2/da /คน ซึ่ง ผลพลอยไดที่ไดจากการทดลองคือ            

การประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามันในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนตอยูที่ประมาณ 426 บาท/เดือน และเปนผลดีตอ
สุขภาพกับผูใชงาน อีกทั้งพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดนั้นยังเพียงพอสําหรับการสํารองไฟฟาเขาสูอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก 

เชน โทรศัพทมือถือ แบตเตอร่ีสาํรอง ( ower an ) และสํารองไฟฟาสูแบตเตอร่ีเพื่อเก็บไวใชในยามฉุกเฉิน  

 

 

จากผลการวิจัยพบวาการลดการปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดจาการใชจักรยานกําเนิดไฟฟาสามารถนํามา
พัฒนาเปนกิจกรรมใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดมีสวนรวมได เชน พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสะสมปริมาณการลดกຍาซ
คารบอนไดออกไซด ที่ตนเองมีสวนรวมในการฟຕนฟูสิ่งแวดลอมในแตละวัน ซึ่งเปนกิจกรรมทางสังคมที่ไดประโยชนกับ
มนุษยและสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน 

 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, (2561). รายงานประจําป 2561. สืบคนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562, จากเวบไซต 
http://www.egat.co.th/images/ sinessop/ann al-report/2561/index.html page/1 

เรียนรูโครงสรางจักรยานไฟฟา. มอเตอรไฟฟากระแสตรง, สบืคนเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2562,  
จากเวบไซต https://www.e i ethai it.com  
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บทความสุขภาพ. ตารางพลังงานที่เผาผลาญไดจากการออกกําลังกาย 30 นาที ตาม 3 ชวงน้ําหนัก, สืบคนเมื่อวันที่  20 

สิงหาคม 2562, จากเวบไซต https://www.sanoo .com/health/12649/ 
วารสารวิจัยพลังงาน ปที ่10 ฉบับที่ 2. ศักยภาพการลดปริมาณกຍาซเรือนกระจกจากการใชเทคโนโลยี ECOARC           

ในอุตสาหกรรมเหล็กข้ันกลางในประเทศไทย, สบืคนเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2562, จากเวบไซต 
http://www.eri.ch la.ac.th/eri-main/wp-ontent/ ploads/2016/01/2013  

otential-o - reenho se- as-Emission- ed ction- - sing-Ecoarc- echnolog -in- ntermediate- teel-
nd str -in- hailand.pd  

Electromagnetic ind ction.  generators, สืบคนเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562,  
จากเวบไซต http:// anison.c ril ac son.wa.ed .a / anison/ cience/ h sics3 3 / h sics3A/ 

3 est ne/content/005 electromagnetic ind ction/page 10.htm 

Electromagnetic ind ction.  generators, สืบคนเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562,  
จากเวบไซต http:// anison.c ril ac son.wa.ed .a / anison/ cience/ h sics3 3 / h sics3 / 

3 est ne/content/005 electromagnetic ind ction/page 11.htm 
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The knowledge and ability factors affecting the quality of financial information from 
the finance and accounting officials and employees of the militia finance department.
 

 จิรภัทร  มั่นคง 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  ดร.พรทิวา  แสงเขียว 

ภาควิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษา 
อิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพ
ขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการ
และพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถพิสูจนยืนยัน
ได (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความทันเวลา (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของ
ขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถ
เขาใจได จํานวน 258 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการ
วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกสงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ดานความสามารถพิสูจนยืนยันได 
ดานความทันเวลา ดานความสามารถเขาใจไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

 :  
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Abstract
This study used quantitative research that conducted the descriptive statistics.

The purposes of this study are (1) To study the effect of accounting financial and related 
knowledge to quality of financial information relating to decision making (2) To study the 
effect of accounting financial and related knowledge to quality financial information can be 
monitored. (3) To study the effect of accounting financial and related knowledge to quality 
of timely financial information (4) To study the effect of accounting financial and related 
knowledge to quality of understanding financial information of all 258 persons. The 
questionnaire is used to collect the data. The statistics that is used for analyze data
including, frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, the assumptions 
are tested by the multiple regressions. 

The study indicated that the knowledge and abilities of finance and accounting 
officials and employees of the militia finance department affect the quality of financial 
information about relevant to the decision, verifiability, timely and the ability to understand 
are significance in 95% confidence level. 

Keyword : Financial data quality / performance / officials and employees of the Department
of Finance and Accounting Financial militia.

 

 

ปจจุบนัองคกรตางๆตองพยายามปรับตัวเพื่อใหทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเนื่องจาก 

ไมมคีวามแนนอนเกิดข้ึนกับตัวพนักงาน นั้นไมไดหมายถึงการไมไดข้ึนเงินเดือน หรือไมไดโบนัส แตหมายถึงการที่ตอง
ถูกออกจากงานหรือเปลี่ยนตําแหนง เนื่องจากมีการเกลี่ยคนขององคกร ซึ่งความระส่ําระสายหรือความไมแนนอนที่
เกิดข้ึนกับพนักงานนั้นสงผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานลดนอยลง และสิ่งตางๆเหลานี้ไมวาจะเปน
คาตอบแทน สภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ฯลฯ ซึ่งเรียกรวมกันเปน
คําซึ่งมีความสมบูรณในตัวเอง คือ “คุณภาพชีวิตการทํางาน” จึงเปนสิ่งสําคัญที่นาศึกษาคนควาใหลึกซึ่ง เพราะอาจ
เปนปจจัยสําคัญที่จะไขไปสูเปาหมายรวมของทฤษฏีองคการตางๆนั่น ก็คือประสิทธิภาพขององคกรนั้นเอง คําวา
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนเร่ืองที่เก่ียวกับวิธีที่ดีที่สดุที่จะใชในการทํางานซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการทํางาน
โดยสิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังในการทํางานนอยที่สุด ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู 
คือรูวาควรทํางานอยางไรจึงจะทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและสูญเสียพลังงานนอยที่สุด ดังนั้น 
เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาเพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานที่อยูในองคกรไดดีเสียกอน ดังนั้นจึงมีการพยายามนําเอา
ผลการวิจัยเหลานั้นมาประมวลเปนหลักการในการปรับปรุงตัวงานในหลายรูปแบบ และการปรับปรุงใหมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความสนใจมากในระยะที่ผานมา (สิทธิโชค วรานุสันติกูล,2531) 

เม่ือพิจารณาจากสภาวิชาชพีบัญชี พบวา การรายงานทางการเงินและการบัญชี เปนสิ่งที่มีความสําคัญและ
ตองจัดทําใหเกิดความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว โดยคนพบวา สภาวิชาชีพบัญชีพยายามที่จะผลักดันเร่ือง
ประสิทธิภาพการรายงานทางการบัญชีอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งการสนับสนุนดานองค ความรูในการเปดหลักสูตร
การอบรมและพัฒนาใหกับนักทําบัญชีที่เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี การตีพิมพ เนื้อหาหรือรายละเอียดตางๆ 
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ผานชองทางสื่อออนไลนและออฟไลนเพื่อผลักดันดานความรู ประกอบกับหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ เชน สรรพากร
ไดมกีารสนับสนุนเร่ืองนี้เชนกันโดยไดทาํการตรวจสอบทั้งสํานักงานบัญชีหรือองคกรธุรกิจตางๆ และการกวดขันใหมี
การจัดทํารายงานทางการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยไดวัดประเมินประสิทธิภาพทั้งดานความถูกตองของ
การลงบัญชี ความโปรงใสและการสงงบการเงินและบัญชีใหตรงตามเวลาที่กฎหมายกําหนด ประสิทธิภาพของการ
รายงานทางการบัญชีจึงเปนเร่ืองใหญสําหรับงานดานบัญชีของธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ที่มีขอจํากัดหลายประการและยากตอการตรวจสอบ เปนอีกรูปแบบขององคกรที่สภาวิชาชีพบัญชีและหนวยงาน
ภาครัฐพยายามสนับสนุนใหเขาสูระบบการรายงาน ทางการเงินและบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ได เพราะการรายงานทางการเงินและบัญชีที่มี ประสิทธิภาพจะทําใหเขาใชขอมูลและสถานการณของการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย วากําลังประสบปญหาทางการดําเนินงานหรือไมและเปนปญหาเร่ืองใด 
เพื่อที่รัฐจะไดหาทางสนับสนุนและ แกไขปญหาไดทัน รวมไปถึงการลดชองวางที่อาจทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเกิดการตกแตงบัญชี เพื่อเลี่ยงภาษีซึ่งจะเปนผลลบตอทั้งประเทศและธุรกิจที่อาจทําใหถูกฟองรองและ
บังคับตามกฎหมายจนตอง ปดกิจการ การศึกษาคนควาเพิ่มเติมพบวา ประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินและ
บญัชี องคกรจะตองมี ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีและเหมาะสมเพื่อที่จะสนับสนุนดานการเชื่อมโยงขอมูลและ
การทํางานที่เก่ียวของกับการบัญชี รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอตอความตองการใชงาน 
การรองรับการท างานดานการบัญชีและกิจกรรมตางๆ ในแตละวัน รวมไปถึงการพัฒนาความรูในการใชงานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่บคุลากรจะตองเขาใจและสามารถดึงความสามารถของเทคโนโลยีมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ดลฤดี ใตเวชศาสตร,2560) 

ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองปจจัยดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชี
กรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานความรูความสามารถของขาราชการ
และพนักงานการเงินและบญัชกีรมการเงินทหารบก สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินอยางไร ผลการศึกษาที่ไดรับ
จะเปนประโยชนตอผูศึกษาและบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของและเปนแนวทางใหกับผูจัดทําบัญชีไดปฏิบัติงาน
อยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลาและตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลทางการเงิน ทําใหปฏิบัติอยางระมัดระวัง และ
นําไปเปนขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน หลักการจัดทํานําเสนอรายงานทางการเงินใหแกผูที่
เก่ียวของ เชน ผูกํากับดูแลตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มความนาเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงินที่จะเสนอตอสาธารณะชนตอไป 

 

 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถพิสูจนยนืยันได 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความทันเวลา 
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4. เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถเขาใจได 
 

 

                          

       Independent Variables                    Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก
สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

2 ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก
สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถพิสูจนยืนยันได 
 3 ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก
สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความทันเวลา 

4 ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก
สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถเขาใจได 

 

1. ประชากรคือ ขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก 

 2. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 30 วัน นับตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562 

 

กษรากรณ แวนแกว (2548) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพ
รายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพบวานักบัญชีสวน
ใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 31-40ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และประสบการณในการทํางานดาน
บญัชีนั้นมากกวา 9 ป ตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชีและนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีทุนจดทะเบียน
และระยะเวลาดําเนินงาน ที่มีจาํนวนพนักงานตางกัน ซึ่งมีความคิดเห็นในการเปนมืออาชีพทางดานการเรียนรูอยาง
เฉลียวฉลาด ในดานเทคนิคการปฏิบัติหนาที่ ดานบุคคลและดานสัมพันธในการติดตอสื่อสารในดานองคกร การ
บริหารจัดการที่ตางกัน ทําใหความคอดเห็นเก่ียวกับการมีคุณภาพขอมูลทางการเงินตางกัน ในดานความเขาใจได 

ทักษะความรูทางการบัญชีการเงินและความรูท่ีเก่ียวของ 

ความรูทางองคกร 

ทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ี 

 

1. ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

2. ความสามารถพิสูจนยนืยันได 
3. ความทันเวลา 
4. ความสามารถเขาใจได 
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ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได สรุปความเปนมืออาชีพของนักบัญชีมี
ความสําคัญกับการจัดทํารายงานทางการเงินใหเกิดคุณภาพ ซ่ึงผูบริหารควรที่จะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารศึกษาตอในระดับที่สูงยิ่งข้ึนหรือมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู 
 กัลยธีรา สุทธิญาณวิมล (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในมุมมองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา โดยรวมนั้นอยูในระดับมี
คุณภาพปานกลางซ่ึงคุณภาพของงบการเงินนั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณภาพดานความเขาใจได รองลงมา เปน
คุณภาพดานความเชื่อถือได และคุณภาพดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อพิจารณาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดตอคุณภาพดานความเขาใจได จะไดแก ระดับความรูของผูประกอบการที่แตกตางกันจึงทําใหการทําความ
เขาใจในงบการเงินแตกตางกัน คุณภาพดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจไดแก การนําระบบสารสนเทศมาชวย 
ในการปฏิบัตงิานทางดานบัญชี ซึ่งจะทําใหการทํางานสะดวก รวดเร็วข้ึน ไดขอมูลทันเวลาตอการนําไปใช คุณภาพ
ดานความเชื่อถือได ไดแก ผูประกอบการที่มีพฤติกรรมปดบังขอมูลที่สําคัญนั้น ยอมทําใหขอมูลในงบการเงินขาด
ความนาเชื่อถือ และกิจการที่มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี จะทําใหสามารถปองกันการเกิดขอทุจริต และผิดพลาด
ในการปฏิบัตงิานทําใหการจัดทํางบการเงินมีความ นาเชื่อถือ คุณภาพดานการเปรียบเทียบกันได ไดแก มาตรฐาน
การบัญชีกําหนดแนวทางในการปฏิบัตทิางการบัญชี โดยใชหลักความสม่ําเสมอทําใหงบการเงินเปรียบเทียบกันได 

พรพิศ จันทรจตุรภัทร (2548) ไดศึกษาการกํากับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคเหนือเก็บขอมูลจากผูทําบัญชีของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือผลวิจัย พบวาผูทําบัญชีมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจ SMEs โดยรวมอยูในระดับเห็น ดวยมาก ไดแก ดานความ
เขาใจได ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ดานความเชื่อถือได และดานความสามารถเปรียบเทียบกันได จาก
งานวิจัยในอดีตและแนวคิดเก่ียวกับลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน ดังกลาวขางตน สะทอน
ใหเห็นถึงการศึกษาความสัมพันธในดานตางๆตอคุณภาพรายงานการเงิน แมวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแตกตาง
กัน แตผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยลักษณะเชิงคุณภาพรายงานทางการเงิน สอดคลองกับลักษณะเชิงคุณภาพของ
ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ดังนั้นผูวิจยัจึงสํารวจลักษณะของรายงาน
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกรอบที่ไดจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยในอดีต เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเคร่ืองมือการวัดคุณภาพรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

ดารณี เอ้ือชนะจิต (2550) ไดศึกษาเร่ืองผลกระทบของคุณภาพขอมูลทางบัญชี และลักษณะองคกรธุรกิจ
ที่มีตอประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูบริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สรุปผลการวิจัยพบวาลักษณะ
เชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงิน คือคุณสมบัติที่ทําใหขอมูลทางการเงินที่อยูในงบการเงิน ซ่ึงจะมีประโยชนตอผูใช
งบการเงิน ตามลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน และมีทั้งหมด 4 ประการ ไดแกความเขาใจได ความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบการกันได 
 ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลในการ
ตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผลจากการศึกษาพบวาคุณภาพงบการเงินราย
ดาน ไดแก ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความทันตอเวลา และการเปรียบเทียบกันไดมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
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ประสิทธิผลในการตัดสินใจ และพบวาการพัฒนาศักยภาพความเปนมืออาชีพของพนักงานบัญชี และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางบัญชีสงผลดีตอการจัดทํางบการเงินใหมีคุณภาพ 

จุ ามาศ นามวงศ (2555) พบวา ปจจุบนัระบบสารสนเทศมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานก็จะชวยทํา
ใหสามารถไดขอมูลที่ใชในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ชวยลดความไมแนนอนใหแกผูใช สามารถ
ทาํใหคาดการณสิง่ตางๆ ในอนาคตไดอยางถูกตอง ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพควรมีลักษณะสําคัญคือเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจ มีความถูกตองเชื่อถือได มีความสมบูรณครบถวน ทันตอเวลา สามารถแสดงขอมูลเปนจํานวนได สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดทาํใหผูใชมีความเขาใจในการใชงานและสามารถเปรียบเทียบกันได 

พรทิพย ภูถ่ีถวน (2555) ทําการศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอร 
ที่มีตอคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทําการเก็บรวมรวมขอมูล
มาจากหัวหนาฝายบัญชีสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจํานวน 170 คน ซ่ึงใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถามโดยสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดย F-Test การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะห
ความถดถอยอยางงาย การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ พบวา การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ใช
คอมพิวเตอร ดานการรักษาความปลอดภัยที่มีความสัมพันธหรือผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
ในดานความเขาใจได ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจหรือดานความเชื่อถือไดการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในดานประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของระบบงานมีความสัมพนัธในผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดานความเขาใจได ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ หรือการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีความสัมพันธหรือผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพรายงานทางการเงินในดานความเขาใจได และดานความเชื่อถือได และดานเปรียบเทียบกันได 

 

 

1.  

กลุมตวัอยาง คือ ขาราชการสํานักกรมการเงินและบัญชี ของกรมการเงินทหารบก โดยการศึกษาคร้ังนี้จะ
ทาํการเก็บขอมูลแบบครบจํานวนทั้งหมด 258 คน (แผนกกําลังพล กรมการเงินทหารบก : 2562) 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาผูวิจัยไดสรางข้ึน ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่กําหนดข้ึนเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทาํงานดานบัญชี และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงิน
และบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
ประกอบดวย ทักษะความรูทางการบัญชีการเงินและความรูที่เก่ียวของ จํานวน 4 ขอ ทักษะความรูในองคกร จํานวน 4 ขอ 

ทกัษะความรูในการใชเทคโนโลยี จํานวน 4 ขอ ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่ จํานวน 4 ขอ รวมทั้งสิ้น 16 ขอ 
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 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพขอมูลทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ
คา ประกอบดวย ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจจํานวน 4 ขอ ความสามารถพิสูจนยืนยันไดจํานวน 3 ขอ ความ
ทนัเวลาจํานวน 1 ขอ ความสามารถเขาใจไดจํานวน 2 ขอ รวมทั้งสิ้น 10 ขอ 

3.  

1. นําแบบสอบถามไปแจกกลุมประชากรคือขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน  

2. นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณกลับมาเพื่อดําเนินการวิเคราะหสรุปผลในข้ันตอนตอไป 

3. ทําการทดสอบความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระ สถิติที่ใชในการทดสอบ คือ การวิเคราะหสหสัมพันธ
พหุคูณ การทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation factors) คา Tolerance และ 
VIF พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ไดแก ทักษะความรูทางการบัญชีการเงินและความรูที่เก่ียวของ ความรูทาง
องคกร ทกัษะความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่ มีคา Tolerance 

ต่ําสุดเทากับ 0.185 ซึ่งเกณ ข้ันต่ําที่ตองมากกวา 0.1 และคา VIF มีคาสูงสุดเทากับ 4.027 ซึ่งนอยกวา 10 ตาม
เกณ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ไมมีความสัมพนัธกัน และมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

 ผูศึกษาประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS โดยการแบงการวิเคราะหขอมูลประมวลผลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร ซึ่งสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลจะเปนการใชสถิติพื้นฐานเพื่ออธิบายลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

ตอนที่ 2 และ 3 ใชวิธีวิเคราะหขอมูลความเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถและคุณภาพขอมูลทาง
การเงินของและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงพหุ และวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และมีการตรวจวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบงเกณ ไดดังนี้ 

โดยลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

คะแนน 1 หมายถึง ไมเห็นดวย 

 สามารถแบงความหมายตามระดับของคาคะแนนดังเกณ ตอไปนี ้
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 เห็นดวยมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เห็นดวยมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เห็นดวยปานกลาง 
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  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เห็นดวยนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 ไมเห็นดวย 

 ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรูความสามารถและคุณภาพรายงานการเงินของ
ขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) 

4.  

การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหการถดถอยพหุ 

(Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแตละขอแบงเปน 
3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลทั่วไป สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือคาจํานวน และคารอยละ 
2) การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของ
ขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบก สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใชในการทดสอบ คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

 

 

 

 1 

  

 
Standardized 

Coefficients 
t- value Sig. 

1. ดานทักษะความรูทางการบัญชีการเงิน
และความรูทีเ่ก่ียวของ 

.070 1.205 .229 

2. ดานความรูในองคกร .263 4.048 .000  

3. ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี .265 4.412 .000  

4. ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัตแิละหนาที่ .207 3.335 .001  

หมายเหตุ : n=258, R2 0.728, 168.935, ig 0.000 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานความรูในองคกร ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี และดาน
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบัตแิละหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของขาราชการและพนักงาน
การเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ  
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 2 

  

 
Standardized 

Coefficients 
t- value Sig. 

1. ดานทักษะความรูทางการบัญชีการเงิน
และความรูทีเ่ก่ียวของ 

.029 .372 .710 

2. ดานความรูในองคกร .128 1.494 .137 

3. ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี .225 2.844 .005  

4. ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาที่ 

.286 3.488 .001  

หมายเหตุ : n=258, R2 0.503, 64.070, ig 0.000 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี และดานทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชี
กรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ดานความสามารถพิสูจนยืนยันได  

 

 3 

  

 
Standardized 

Coefficients 
t- value Sig. 

1. ดานทักษะความรูทางการบัญชีการเงิน
และความรูทีเ่ก่ียวของ 

.001 .008 .994 

2. ดานความรูในองคกร .158 1.671 .096 

3. ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลย ี .217 2.479 .014  

4. ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาที่ 

.181 1.998 .047  

หมายเหตุ : n=258, R2 0.374, 37.827, ig 0.000 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี และดานทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชี
กรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ดานความทันเวลา  
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Standardized 

Coefficients 
t- value Sig. 

1. ดานทักษะความรูทางการบัญชีการเงิน
และความรูทีเ่ก่ียวของ 

-.105 -.996 .320 

2. ดานความรูในองคกร .345 2.941 .004  

3. ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี .164 1.505 .134 

4. ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาที่ 

.152 1.353 .177 

หมายเหตุ : n=258, R2 0.300, 27.112, ig 0.000 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานความรูในองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของ
ขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ดานความสามารถ
เขาใจได  

 

 

จากการศึกษาปจจัยดานความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงิน
ทหารบกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการเงินซึ่งผูวิจยัไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้ 

1. ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกมีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ในมิติดานความรูในองคกร ดานทักษะความรูใน
การใชเทคโนโลยี ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่ โดยไดรับการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร ภูศรีฤทธิ์ (2556) พบวาทักษะในดานกระบวนการการทํางาน
ดานกระบวนการคิดมีความสัมพนัธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน กลาวคือผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาทักษะในการปฏิบัตงิานดานการจัดการมีผลตอการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน 

2. ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกมีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถพิสูจนยืนยันได ในมิติดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี ดาน
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัแิละหนาที ่โดยไดรับการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) ซึ่งพบวาความสามารถของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงินโดยรวม และรายดานไดแก ดานทันตอเวลา และดานการเปรียบเทียบ
กันไดและดานเก่ียวของกับการตัดสินใจ กลาวคือ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาทักษะในการปฏิบัติงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน 
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3. ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกมีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความทันเวลา ในมิติดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลย ีดานทักษะทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติและหนาที่ โดยไดรับการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (มาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี, 2548) ไดสรุปไววา ผูปฏิบัติงานควรมีบทบาทสนับสนุนใหความรวมมือใน
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยการใหขอมูลดูแลระบบเพ่ือใหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในลักษะหนวยงานและระบบบัญชี เพื่อนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานของตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จุ ามาศ นามวงศ (2555) พบวา ปจจุบันระบบสารสนเทศมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานก็จะชวยทําใหสามารถไดขอมูลที่ใชในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ชวยลดความไมแนนอนใหแกผูใช สามารถทําใหคาดการณสิ่งตางๆ ในอนาคตไดอยางถูกตอง ระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพควรมีลักษณะสําคัญคือเก่ียวของกับการตัดสินใจ มีความถูกตองเชื่อถือได มีความสมบูรณ
ครบถวน ทันตอเวลา สามารถแสดงขอมูลเปนจํานวนได สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดทําใหผูใชมี
ความเขาใจในการใชงานและสามารถเปรียบเทียบกันได 

4. ความรูความสามารถของขาราชการและพนักงานการเงินและบัญชีกรมการเงินทหารบกมีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการเงนิดานความสามารถเขาใจได ในมิติดานความรูในองคกร โดยไดรับการสนับสนุนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดารณี เอ้ือชนะจิต (2550) ซึ่งพบวา ลักษณะเชิง
คุณภาพของขอมูลทางการเงิน คือคุณสมบัติที่ทําใหขอมูลทางการเงินในงบการเงิน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
ตามลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน มีทั้งหมด 4 ประการ คือ ความเขาใจได ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได และ (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บญัชี, 2548) ไดสรุปไววา ผูปฏิบัติงานควรมีความรูเก่ียวกับองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยู เพื่อใหเขาใจสภาพแวดลอม 
ลกัษณะการดําเนินงาน และการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

 
1.  

 1.1 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาดานความรูในองคกร ดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยี และดานทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัตแิละหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

ดังนั้นผูวิจยัจึงแนะนําใหองคกรเนนการจัดอบรมความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูได
จริงและตอเนื่อง เนนการใหความรูดานเทคโนโลยีและควรจัดอบรมเพิ่มเติมเตรียมความพรอมใหแกพนักงานกอน
ออกปฏิบัตงิานจริง 

1.2 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีและดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความสามารถพิสูจนยืนยนัได ดังนั้นผูวิจยัจึงแนะนําให
องคกรเนนการใหความรูดานเทคโนโลยี และฝຄกปฏิบัติใหแกพนักงาน 

1.3 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาดานทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีและดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงินดานความทันเวลา ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําใหจัดฝຄกอบรม
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เพิ่มพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางดานความรูดานเทคโนโลยีและทัศนะคติใหแกผูเขารับการฝຄกอบรมไปใช
กับการปฏิบัตงิานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

1.4 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาดานความรูในองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพขอมูลทางการเงิน ดาน
ความสามารถเขาใจได ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําวาควรจัดใหมีการฝຄกอบรม ปฐมนิเทศ สงไปดูงานตางประเทศรวม
สมัมนาทั้งในและนอกสถานท่ี ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และมุงไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกร 
 

 

 2.1 ควรมีการศึกษาในชวงเวลาอ่ืน เนื่องจากอาจมีปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอขอมูลที่ทําผลการศึกษา
นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 2.2 ควรทําการศึกษาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอคุณภาพขอมูลทาง
การเงิน เชน การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เปนตน 

 2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใชกรอบแนวความคิดนี้กับ หนวยราชการการเงินและบัญชีอ่ืนใน
กองทัพบก อาทิเชน สํานักงานการเงินและบัญชรีะดับกองทัพภาค สํานักงานการเงินและบัญชีระดับกองพัน เปนตน 
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m-

The Development of Learning Model on Self-Defense via m-Learning with Active 
Learning for Correctional Officers of Sawankhalok Prison in Sukhothai Province

    นิภาพร  สอนสุด 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   รองศาสตราจารย ดร.ภาสกร  เรืองรอง  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 
ดวยรูปแบบm-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย           
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 
ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการเรียนรูดวยรูปแบบ  

m-Learning รวมกับ Active Learning เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจากเจาหนาที่ราชทัณ  จํานวน 15 คน          

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง, เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในสวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เปนแบบทดลอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการฝຄกปฏิบัตจิริง เก็บรวบรวมจากกลุมตวัอยางจากเจาหนาที่ของเรือนจําอําเภอสวรรค
โลก จํานวน 60 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง, เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่
ราชทัณ ที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active 

Learning เปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางจากเจาหนาที่
เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จํานวน 60 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

 ผลการวิจัย พบวา 1) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 

m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยมีประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) ของกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 80.00/82.00 และของกลุมตัวอยางกลุมใหญเทากับ 84.60/82.50 ซึ่งเปนไป
ตามเกณ ที่กําหนดไว คือ 80/80, 2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของเจาหนาที่มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน และ 3) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกท่ีมีตอรูปแบบ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
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Abstract
The objective of this research is 1.) to create and find the effectiveness of the 

learning model of self-defense via the m-Learning model with active Learning for 
correctional officers in Sawankhalok Prison, Sukhothai Province 2) to study the post-test 
achievement of the learning model of self-defense via the m-Learning model with active 
Learning for correctional officers in Sawankhalok Prison, Sukhothai Province 3) to evaluate
the satisfaction of Sawankhalok prison’s staff in Sukhothai province of the learning model 
of self-defense via the m-Learning model with active Learning for correctional officers in 
Sawankhalok Prison, Sukhothai Province. The instrument used in the research to find the 
effectiveness of the model was a learning achievement test through learning using the
m-Learning model with Active Learning, collected from a sample of 15 correctional officers
by the purposive sampling, The research instruments were learning achievement. It is a test 
for learning achievement and practical training. Collected from a sample of 60 officers from 
Sawankhalok prison by the purposive sampling, research instruments to evaluate
the satisfaction of correctional officers on the format of fighting learning. The m-Learning 
model with active Learning is a questionnaire evaluate satisfaction with the m-Learning model.
Data were collected from 60 samples from Sawankhalok prison’s staff. The statistics used 
in this study were mean, standard deviation and t-test.

The results of the research are as follows: 1) Finding the effectiveness of the 
learning management model of self-defense with m-Learning with Active Learning for
prison staff in Sawankhalok District. Sukhothai province has an efficiency (E1 / E2) of 
small sample group 80.00 / 82.00 and of large group sample equal to 84.60 / 82.50 which 
meets the specified criteria is 80/80, 2). There were statistically significant differences 
between the students' and post-learning of the officers. according to the criteria is 80/80, 
2). The learning achievement scores before and after learning of sample are significantly 
different. Statistical significance After learning, the mean scores of achievement increased 
and 3) satisfaction of the Sawankhalok Prison’s staff on the overall image were satisfied at 
the highest level.
  
Keyword : m-Learning, Active-Learning, Knowledge and ability of self-defense
 

ในปจจุบนัโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมี
การพัฒนาอยางรวดเร็ว จะเห็นวาวิถีการดําเนินการชีวิตของผูคนไดนําเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเขามาเปน
ปจจัยสําคัญในการใชชีวิตในทุกๆ ดาน โดย รัชนีย ศรีวัฒนชัย (2561) กลาวา สังคมไทยกําลังเปลี่ยนผานจาก
โลกอะนาล็อกมาสูโลกดิจิทัลอยางเต็มตัว โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยพฤติกรรมคนไทย วิถีชีวิตทั้งการดู
หนัง ฟงเพลง การช็อปปຕง การอานหนังสือ การทองเที่ยว เริ่มเปลี่ยนจากชองออฟไลนมาสูชองออนไลนมากยิ่งข้ึน 

คนไทยนิยมใชโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงถึง 3 ชม. 30 นาทีตอวัน 
ขณะที่การรับชมวิดีโอสตรีมมิ่ง เชน Youtube หรือ Line TV มีชั่วโมงการใชงานเฉลี่ยอยูที่ 2 ชม. 35 นาทีตอวัน 
สวนการใชแอปพลิเคชั่นเพื่อพูดคุย เชน Messenger และ Line เฉลี่ยอยูที่ 2 ชม. ตอวัน การเลนเกมสออนไลนอยูที่ 
1 ชม.51 นาทีตอวัน และการอานบทความหรือหนังสือทางออนไลนอยูที่ 1 ชม.31 นาทีตอวัน (E ,2018)
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สงผลใหแวดวงดานการศึกษาจึงไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เคร่ืองมือในกระบวนการเรียนรูดวยรูปแบบออนไลนบนเครือขายอินเทอรเนตมากข้ึน เชน e-Learning ตอมาเมื่ออุปกรณ
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพามีความเจริญกาวหนาจึงมีการพัฒนาการเรียนรูเปนรูปแบบ m-learning เพิ่มมากขึ้น จะ
เห็นวาทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการศึกษาเปนอยางมาก นอกจากนี้
ยังแพรหลายไปสูแวดวงการทํางาน ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนก็มีความตื่นตัวและสนใจในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาดานการฝຄกอบรมแกบุคลากรในองคกรดวยรูปแบบการฝຄกอบรมออนไลนดวย
เชนกัน และเม่ืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาเปนแบบพกพามากข้ึน เชน โนຍตบุຍค แทปเล็ต สมารทโฟน เปนตน 

จึงมีการพัฒนาการเรียนรูและการฝຄกอบรมเปนแบบ m-Learning (Mobile Learning) มากขึ้นตามไปดวย  
หลายองคกรไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสสนเทศในการนํามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝຄกอบรม

บคุลากรในองคกรดวยรูปแบบ m-Learning กันอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะทุกองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการ
ฝຄกอบรมพนักงานเปนเร่ืองสําคัญอันดับแรกของการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จ ตามที่ ประไพทิพย (2560)  
ไดกลาวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางยั่งยืนตองอาศัยการพัฒนาและการฝຄกอบรมเพื่อเปนกุญแจนําทาง
ไปสูความสําเร็จ การฝຄกอบรมนํามาซ่ึงความรู ความเขาใจ ความสามารถ หรือ ทัศนคติที่ดีที่จะสงผลตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่หนวยงานหรือองคกรกําหนด เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดระยะทาง
และปญหาสภาพทางภูมศิาสตร ทําใหวงจรการทํางานตางๆ เปนไปอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน (ยืน ภูวรวรรณ และ
สมชาย นําประเสริฐชัย , 2546) สอดคลองกับ สุชาดา (2546) ไดกลาววา โลกของการฝຄกอบรมและการเรียนรูของคน
ในปจจุบนักําลังเปลี่ยนไป การเรียนรูอยางตอเนื่องและการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการยุค
ใหม การฝຄกอบรมดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอตอความตองการ           
ตองแสวงหาวิธีใหมๆ เพื่อชวยใหผูคนในหนวยงานเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว และตรงกับความตองการมากที่สุด 
ประกอบกับโลกปจจุบนัเปนโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนโอกาสที่จะพัฒนางานการฝຄกอบรมใหมีประสิทธิภาพ
ได โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาผสมผสานกับการเรียนรูของบุคคล เปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
และตอเนื่องตลอดชีวิตภายใตการบริหารจัดการที่เหมาะสม ประหยัด และรวดเร็ว  
 กรมราชทัณ เปนอีกองคกรหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการฝຄกอบรมเจาพนักงานเรือนจําเปนอยางมาก โดย
กําหนดเปนขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.ราชทัณ  2560 มาตรา ํ๔ “ใหกรมราชทัณ จัดใหเจาพนักงานเรือนจําเขารับ
การฝຄกอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีการประเมินและพัฒนาความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัตหินาที่ รวมไปถึง การจัดฝຄกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตามหลักสูตรการฝຄกอบรมที่ไดรับ
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ” แตดวยลักษณะงานของเจาหนาที่ราชทัณ ที่มีภารกิจในการควบคุมผูตองขัง
ตามคําพิพากษาของศาล ภายใตกฎระเบียบขอบังคับของกรมราชทัณ มิใหใชอุปกรณเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ใดๆ ขณะปฏิบัติหนาที่ได นับวาเปนอุปสรรคในแงของการเขาถึงขอมูลขาวสารตลอดจนความรูจากภายนอกซึ่งมี
ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา แตดวยหนาที่ความรับผิดชอบจึงไมสามารถปฏิเสธขอจํากัดตางๆ เหลานี้ได ยิ่งใน
ปจจุบันมีจํานวนนักโทษเพิ่มสูงข้ึน จนเกิดภาวะ ผูตองขังลนเรือนจํา ขณะที่จํานวนเจาหนาที่มีไมเพียงพอ ตอง
ประสบปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง โดยอัตราสวนในปจจุบันเจาหนาที่ราชทัณ ตอนักโทษทีข่องไทยพุงสูงไปถึง 
1 ตอ 100 หมายถึงผูคุม 1 คน ตองดูแลนักโทษ 100 คน ขณะที่ตามมาตรฐานสากล ควรมีอัตราสวนอยูที่ 1 ตอ 5 แต 
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(รายการลาความจริง, 2560) ทาํใหการปฏิบัตหินาที่ของเจาพนักงานราชทัณ ยิ่งตองตรากตรํา ทําใหเวลาสวนตัวมี
อยางจํากัด รวมทั้งเวลาในการพัฒนาตนเองก็มอียางจํากัดเชนกัน  
 จากปญหาดังกลาว สงผลตอสัดสวนระหวางเจาหนาที่กับผูตองขังสูงมากเกินกวาสัดสวนที่มาตรฐานสากล
กําหนด จนภาวะความเสี่ยงที่เจาหนาที่จะเกิดอันตรายจากโอกาสที่จะถูกทํารายจากผูตองขังที่ตองการแหกหักหลบนี้ 
หรือเรียกรองสิทธิ์ตางๆ หรือกอการจลาจลจึงมีสูงอยางนาเปนหวง จะเห็นวาอาชีพเจาหนาที่ราชทัณ เปนอาชีพที่
ตองปฏิบัติงานภายใตความเสี่ยงอันตราย ตลอดมากรมราชทัณ ก็ไดใหความสําคัญในเร่ืองนี้ และมีนโยบายให
เรือนจํา/ทัณ สถานดําเนินการจัดฝຄกอบรมเก่ียวกับทักษะการปองกันตัวในเบื้องตน โดยจัดฝຄกอบรมวิชาปองกันตัว
ข้ันพื้นฐานซ่ึงสอดแทรกลงในหลักสูตรตางๆ เชนหลักสูตรแรกรับสําหรับเจาหนาที่บรรจุใหม หรือหลักสูตรพัศดี 
สําหรับเจาหนาที่ทีเ่ตรียมเลื่อนระดับเปนผูบริหารตอไป ซึ่งอยางนอยก็เปนการสรางความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ 
ฝຄกควบคุมสติ และรูจักแกไขสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม ดวยงบประมาณในการจัดอบรมที่มี
อยูอยางจํากัด ตลอดจนปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาที่ ซึ่งเรือนจํา/ทัณ สถานเปนการปฏิบัติภารกิจ
ตลอด 24 ชั่วโมง จึงไมสามารถสงเจาหนาที่ไปอบรมหลักสูตรดังกลาวในคราวเดียวกันจํานวนมากได จะเห็นวา   
หากเจาหนาที่มีโอกาสไดรับการเรียนรูหรือทบทวนบกเรียน สามารถฝຄกฝนดวยตนเองไดเปนประจําอยางตอเนื่อง 
เพื่อมิใหเกิดการหลงลืม และทําใหเกิดการตื่นตัวอยูตลอดเวลา ก็จะเกิดประโยชนตอตัวเจาหนาที่เองและตอองคกรดวย 

ซึง่การลงมือฝຄกปฏิบัตจิริง เปนไปตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งมีมปีระโยชน ดังนี้ 
1. พัฒนาการมีสวนรวมของผูเรียนใหคิดและทําตลอดจนพัฒนาความคิดและทักษะ, 2. มีการใหขอมูลยอนกลับเพื่อ
การพัฒนาของผูเรียน, 3. ใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียน, 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด และพูดในสิ่งที่
เก่ียวของกับการเรียนและไดฝຄกปฏิบัตจิริง เปนตน (จิตณรงค เอ่ียมสําอางค, 2015)  

ดังนั้น ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษามาพัฒนารูปแบบการเรียนรู เร่ือง 
การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย มาพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของเจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําสวรรคโลก ซึ่งจะชวย
ใหเจาหนาที่ไดมโีอกาสศึกษาและทบทวนบทเรียนดวยตนเอง สามารถเขาถึงความรูเร่ืองวิธีการปองกันตัวที่ถูกตอง
ผานเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน สมารทโฟน หรือ แทปเล็ต เปนตน ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมได
ทกุที่ ทุกเวลา ตามความตองการของผูเรียนรวมกับการเรียนรูแบบ Active Learning คือ เจาหนาที่สามารถลงมือ
ฝຄกปฏิบัตจิริงและทบทวนแสดงทาทางการปองกันตัวไดอยาถูกตองแมนยํา เปนการสนับสนุนภารกิจดานการพัฒนา
บคุลากรในงานราชทัณ และสามารถตอยอดการพัฒนากระบวนการเรียนรู/ฝຄกอบรมในหลักสูตรอ่ืนๆ ตอไปได 
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1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ 

Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ            

m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย m-Learning (ประไพพิศ เกษพานิช, 
2551, วรพรรณ กีรานนท, ปฤณัต นัจนฤตย และ นิรมล ศุภอักษร, 2549 , ชมเกีบรติ เขมานันท, 2554, สมใจ           
สดีาจันทร, 2559 , สุจิตรา บุญเกิด, 2553) และนํามาสังเคราะหสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อให
ไดทราบคําตอบตามแนวทางที่กําหนดไว ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Learning

- ความหมายการเรียนรูแบบ m-Learning 

- ววิัฒนาการของการเรียนรูแบบ m-Learning  

     (การเปล่ียนแปลกระบวนการศึกษาในยุคดิจิตอล)  
- รูปแบบการเรียนรูแบบ m-Learning 

- แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยรูปแบบ m-Learning 

- เทคโนโลยีทีใ่ชในการเรียนรูรูปแบบ m-Learning 

- การออกแบบสภาพแวดลอมของการเรียนรูรูปแบบ        

m-Learning 

- อุปกรณสําหรับการเรียนรูรูปแบบ m-Learning 

- ขอดี ขอดอยหรือขอจํากัดของการเรียนรูรูปแบบ m-Learning 

 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู แบบ m-Learning รวมกับ active Learning เร่ือง 
การตอสูปองกันตัว 

2. ดานชองทางการเรียนรูดวยตนเองท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูแบบ m-Learning รวมกับ active Learning 

เร่ือง การตอสูปองกันตัว 

3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบ การเรียนรูแบบ m-Learning รวมกับ active Learning 

เร่ือง การตอสูปองกันตัว 

4. ดานส่ิงสนับสนุนความรวมมือ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูแบบ m-Learning รวมกับ active Learning 

เร่ือง การตอสูปองกันตัว - ความหมายของ Active Learning 

- แนวความคิดเร่ือง Active Learning 

รูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกนัตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning  

สําหรับเจาหนาท่ีเรือนจําอาํเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก เจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จํานวน 60 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คร้ังเจาหนาที่
ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จํานวน 60 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                

มีจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัวดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active 

Learning สาํหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการวิจยั  
กระบวนการวิจัยแบงเปน 3 ข้ันตอน ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดังนี้  
 1 สรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัวดวยรูปแบบ              

m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ในข้ันตอนนี้   
แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

การสรางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

1. ผูวิจัยศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว             
ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

สาํหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

 2. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยมาจัดกลุมประเด็นสาระ โดยการสรางและสรุป
อุปนัย (Analytic Induction) เพื่อใหไดรางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

 3. นํารางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง
และครอบคลุมเนื้อหาแลวนาํมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยใหมคีวามถูกตองสมบูรณ 
 4. นํารางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active 

Learning สาํหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน แบงเปน
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสเทศ จํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หลักสูตร 
จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเงื่อนไขรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 
ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
จากนั้นนําขอเสนอที่ไดมาปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ใหมีความถูกตองสมบูรณ
พรอมที่จะนําไปทดลองใช 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมในข้ันตอนนี้ ไดแก แบบสอบถามความเหมาะสมของเงื่อนไขรายละเอียด
ของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับ
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

1. ศึกษาตํารา เอกสารที่เก่ียวของกับวิธีการสรางเคร่ืองมือ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ             
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย เพื่อเปนกรอบในการกําหนดประเด็นคําถามในแบบสอบถาม 

2. เขียนขอคําถามในสอดคลองกับประเด็นคําถามในแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา จากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขใหเคร่ืองมือมีความเหมาะสมตอการนําไปใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจบัดําเนินการดังนี้ 
1. ผูวิจยัประสานผูเชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะหในการทําวิจัย 

2. ผูวิจยัสงแบบสอบถามถึงผูเชี่ยวชาญดวยตนเองดวย Google form ทางไลนแอพลเคชั่น 

3. ทําการวิเคราะหขอมูล 

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามมาทําการสังเคราะหเนื้อหา (Content Synthesis) เพื่อให
ไดรางรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับ
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

 2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ มีคาอยูระหวาง 1 ถึง -1 โดยมีเกณ ในการแปลคาดังนี้  
 คาคะแนน 1 หมายถึง ทานแนใจวาขอคําถามและรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสม 

 คาคะแนน 0 หมายถึง ทานไมแนใจวาขอคําถามและรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสม 

 คาคะแนน -1 หมายถึง ทานแนใจวาขอคําถามและรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยไมมคีวามเหมาะสม 

  หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 
ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 
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ผูวิจยัดําเนินการติดตอประสานกับเจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลก เพื่อขอนัดหมาย วัน เวลา 
สถานที่ ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ   
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย มรีายละเอียดดังนี้  

1. ผูวิจยัดําเนินการทดลองกับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกท่ีมีลกัษณะเชนเดียวกับกลุมทดลองจริง
เพื่อประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active 

Learning สาํหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 18 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sample) ซึ่งแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ  

 

1.1 ทําการทดลองกับเจาหนาที่ราชทัณ รายบุคคล จํานวน 3 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องตน 
โดยการสังเกต สัมภาษณ แลวนําขอมูลที่ไดมาไปปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 

1.2 ทําการทดลองกับเจาหนาที่ราชทัณ กลุมเล็ก จํานวน 5คน ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองกับเจาหนาที่ราชทัณ รายบุคคล มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน แลวนําจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การ
ตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยไปหาประสิทธิภาพเพิ่มปรับปรุงใหสมบูรณข้ึน แลวนําไปทดลองในข้ันตอไป 

1.3 ทําการทดลองกับเจาหนาทีร่าชทณั กลุมใหญ จํานวน 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของการ
จัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับ
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยที่สรางข้ึน ใหไดตามเกณ การหาประสิทธิภาพที่กําหนด 80/80 
จากนั้นนําจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยไปทดลองจริงในข้ันตอไป 

ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก คร้ังที่ 1  

โดยทดลองกับเจาหนาที่ราชทัณ รายบุคคล จาํนวน 3 คน 

ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก คร้ังที่ 2  

โดยทดลองกับเจาหนาที่ราชทัณ กลุมเล็ก จํานวน 5 คน 

ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลกคร้ังที ่3  
โดยทดลองกับเจาหนาที่กลุมใหญ จํานวน 10 คน 
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 แหลงขอมูล ในข้ันตอนนี้ ไดแก เจาหนาที่ราชทัณ  เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จํานวน 18 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมในข้ันตอนนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน 5 ขอ 

และหลังเรียน 5 ขอ จํานวน 3 เร่ือง เร่ืองที่ 1 ความรูพื้นฐานการตอสูระยะประชิด กอนเรียน จํานวน 5 ขอ หลังเรียน 

5 ขอ เรืองที่ 2 เร่ือง การแกไขสถานการณเมื่อถูกจี้ดวยอาวุธปนจากดานหนา กอนเรียน จํานวน 5 ขอ หลังเรียน 5 ขอ 

เร่ืองที่ 3 การแกไขสถานการณเม่ือถูกจี้ดวยอาวุธปนจากดานหลัง กอนเรียน จํานวน 5 ขอ หลังเรียน 5 ขอ            
เปนแบบปรนัย จํานวน 5 ตัวเลือก 

1. ศึกษาตํารา เอกสารเก่ียวกับวิธีการสรางเคร่ืองมือ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับ
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อเปนกรอบในการกําหนดประเด็นคําถามในแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน 

2. เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับประเด็นคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน 

3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ที่สรางข้ึน          
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความถูกตองเหมาะสมและความครบคลุมเนื้อหา จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขให
เคร่ืองมือมีความเหมาะสมตอการนําไปใช 

4. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูทายบทกอนนําไปใชจริง 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจยัดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจยัทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 
ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

3. ผูวิจยัทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ผูวิจยัทําการวิเคราะหขอมูล 

5. ผูวิจยัสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพของจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดย หาคา E1/E2 

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 

m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ในวันที่            
11 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมเรือนจําอําเภอสวรรคโลก 
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 1. ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาเก่ียวกับการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ 
Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ไดแก พื้นฐานการตอสูระยะประชิด,           

การแกไขสถานการณเมื่อถูกจี้ดวยอาวุธปนจากดานหนา, การแกไขสถานการณเม่ือถูกจี้ดวยอาวุธปนจากดานหลัง  
2. ขอบเขตดานแหลงขอมูล ไดแก เจาหนาที่ราชทัณ ที่ปฏิบัติงานในเรือนจําอําเภอ สวรรคโลก            

โดยกําหนดกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 60 คน  
 3. ขอบเขตดานตัวแปร ไดแกผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ             

m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเฉพาะทฤษฎีการ
เรียนรูและจิตวิทยาการเรียนรู, การออกแบบบทเรียน ,การจัดการเรียนรู/ฝຄกอบรม, การสาธิต, การแสดงทาทาง 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมในข้ันตอนนี้ ประกอบดวย 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. คะแนนการฝຄกปฏิบัต ิ(สามารถแสดงการแกไขการถูกจี้ดวยอาวุธปนจากดานหนา และดานหลังไดอยางถูกตอง) 
 ประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก การเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ 
Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยดานความเหมาะสม ความเปน
ประโยชน และความเปนไปได 

2. ขอบเขตดานแหลงขอมูลไดแก เจาหนาที่ราชทัณ ที่ปฏิบัติงานในเรือนจําอําเภอสวรรคโลก โดยกําหนด
กลุมตวัอยางแบบเจาะจง จํานวน 60 คน  
 3. ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก รูปแบบการเรียน การใชอุปกรณ การใชบทเรียน 

1. ศึกษาตาํราเอกสารเก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือ รวบรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. กําหนดกรอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 

ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

3. เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับกรอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง 
การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรค
โลกจังหวัดสุโขทัย 

4. นําเคร่ืองมือไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมเนื้อหา จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเคร่ืองมือมีความเหมาะสมตอการนําไปใช  

 1. สรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ราชทัณ ที่มีตอรูปแบบการเรียนรู 
เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอ
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
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  ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ราชทัณ ที่มีตอการจัดรูปแบบ
การเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจํา
อําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 ดาน คือ ดานรูปแบบการเรียน, การใชอุปกรณและการใชบทเรียน 

การกําหนดการใหคะแนนจากแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) 

   คะแนน 5  หมายถึง  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

   คะแนน 4 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   คะแนน 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

   คะแนน 1 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning 

รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแบบสอบถามมีลักษณะเปน
คําถามแบบปลายเปด (Open-End Questionnaire) 

1. สรางแบบสอบถามแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยคา IOC  

   คาคะแนน  1 = เม่ือแนใจวาขอความมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
   คาคะแนน    0 = เมื่อไมแนใจวาขอความมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 
   คาคะแนน  - 1 = เมื่อแนใจวาขอความไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 จากนั้นนําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองฯ ใชสูตรโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน
( o inelli am leton, 1977 อางถึงใน ประสิทธิ์ รัตนสุภา, 2559) ซึ่งมีคาเทากับผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญ
แตละคน หารดวยจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 3. นําผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมากําหนดประเด็นขอคําถามมากกวา 0.5 มาเปนประเด็นขอคําถาม 

 4. สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังนี้แบบสอบความพึงพอใจของเจาหนาที่ราชทัณ ที่มีตอการจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง             
การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย ผูวิจยัไดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่ราชทัณ ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 

จํานวน 60 คน ซึ่งไดดําเนินการดังนี้ 
1. ผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตวัอยาง ไดแก เจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลก โดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 60 คน 

2. ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจากเจาหนาที่ราชทัณ  ดวยการอธิบาย 
ชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษา ในหองประชุมเรือนจําอําเภอสวรรคโลก และดําเนินการทําแบบสอบถามออนไลนจาก 
Google Form แลวสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางโดยทางโซเชียลมีเดีย ไดแก Facebook และ Application Line 
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3. แบบสอบถามมีการตอบกลับโดยอัตโนมัต ิดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปดําเนนิการวิเคราะหตอไป 

นําขอมูลจากแบบสอบถามหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
คะแนน 4.5-5.0  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนน 3.5-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของเง่ือนไขรายละเอียดของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับ
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานแผนปฏิบัติการกรมราชทัณ  2559-2562 มีคาความ
เหมาะสมเทากับ 1.00 ดานการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ M-Learning กําหนดวัตถุประสงคใน
การเรียนรูแบบเคลื่อนที่ มีคาความเหมาะสมเทากับ 1.00 ดานบริบทที่เก่ียวของ มีคาความเหมาะสมเฉลี่ย 0.88 

ดานการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ M-Learning กําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูแบบเคลื่อนที่ 
มีคาความเหมาะสมเทากับ 1.00 และดานสื่อการเรียนการสอน มีคาความเหมาะสมเทากับ 1.00 

m-

ดานแผนปฏิบัตกิารกรมราชทัณ  พ.ศ.2562 1.00 เห็นดวย 

ดานเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning  1.00 เห็นดวย 

ดานบริบทที่เก่ียวของ 0.88 เห็นดวย 

ดานการออกแบบรูปแบบการเรียนรู 1,00 เห็นดวย 

ดานสื่อการเรียนการสอน 1,00 เห็นดวย 

 

2. การวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยกับกลุมตัวอยาง
กลุมเล็กจํานวน 5 คน คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระหวางเรียน(แบบทดสอบทายบท) จํานวน 3 บทเรียน เทากับ 
12 คิดเปนคาประสิทธิภาพ (E1) เทากับ 80.00 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน เทากับ 8.2 คิดเปนคา
ประสิทธิภาพ (E2) เทากับ 82.00 แสดงใหเห็นวา การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว         
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ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย           

มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เทากับ 80.00/82.00 ซึ่งเปนไปตามเกณ ที่กําหนดไว คือ 80/80 รายละเอียดตามตารางที่ 2  

2

m- A

   

จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ยหลัง

เรียน 

(15 

คะแนน) 

คะแนนฝຄก
ปฏิบัติทาย
บทเรียน 

(10 

คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

รอยละ 
(E1) 

รอยละ 
(E2) 

5 3.80 4.20 4.00 12 8.2 80.00 82.00 

 

3. การวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คร้ังที่ 3           
กับกลุมตวัอยางกลุมใหญ จํานวน 10 คน พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระหวางเรียน (แบบทดสอบทายบท) 
จํานวน 3 บท เทากับ 12.7 คิดเปนคาประสิทธิภาพ (E1) เทากับ 84.60 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 
เทากับ 8.25 คิดเปนคาประสิทธิภาพ (E2) เทากับ 82.50 แสดงใหเห็นวา การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู          
เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอ
สวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย มปีระสิทธิภาพ (E1/ E2) เทากับ 84.60/82.50 รายละเอียดตามตารางที่ 3 

3

m-

 คน 

จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ยหลัง

เรียน 

(15 

คะแนน) 

คะแนนฝຄก
ปฏิบัติทาย
บทเรียน 

(10 

คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

เร่ืองที่ 1 

(5) 

รอยละ 
(E1) 

รอยละ 
(E2) 

10 4.50 4.20 4.00 12.7 8.25 84.60 82.50 
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4. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว 

ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองเรียนรูจากการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวย
รูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning กอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน รายละเอียดตามตารางที ่4 

m-

 N S.D. t p

คะแนนกอนเรียน 60 1.55 0.8618 2.0009 .0000 

คะแนนหลังเรียน 60 4.52 29.0675   

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 5. การวิเคราะหความพึงพอใจของเจาหนาที่ราชทัณ ที่มีตอการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เร่ือง           
การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย พบวา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (   4.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานรูปแบบการเรียน ขอที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู             
เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning เปนวิธีการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยรูปแบบ m-Learning ทําใหทานสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา และ การเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
เรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning ทําใหทานสามารถทบทวน
บทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ (   4.68) ดานใชงานอุปกรณ ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ไดแก การแสดงผลหนาจอสามารถยอขยายใหอานและพิมพไดอยางชัดเจน (   4.62) ดานการใชบทเรียน 
ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การนําเสนอเปนแบบมัลติมีเดีย หรือ วีดีโอ แสดงภาพและ
เสียงทําใหเขาใจงาย (  4.57) รายละเอียดตามตารางที ่5 
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m-

S.D.

1 ดานรูปแบบการเรียน 

 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกัน
ตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

เปนวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ         
m-Learning ทาํใหทานสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา 

4.68 0.50 มากที่สุด 

 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกัน
ตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning 

ทาํใหทานสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความ
ตองการ 

4.68 0.50 มากที่สุด 

2 การใชงานอุปกรณ 

 

การแสดงผลหนาจอสามารถยอขยายใหอานและพิมพได
อยางชัดเจน 

4.62 0.58 มากที่สุด 

3 การใชบทเรียน 

  
การนําเสนอเปนแบบมัลติมเีดีย หรือ วีดีโอ แสดงภาพและ
เสียงทําใหเขาใจงาย  

4.57 0.59 มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 4.57 0.07 มากที่สุด 

1

m-

จากรูปแบบจัดรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active 

Learning สาํหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวา การ จัดรูปแบบการเรียนรู 
เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอ
สวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย กับกลุมตวัอยางกลุมเล็ก (5 คน) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.00/82.00 และกลุม
ตัวอยางกลุมใหญ (10 คน) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.60/82.50 ซึ่งเปนตามเกณ ที่กําหนดไว คือ 80/80 

ซึง่สอดคลองกับ งานวิจัยของ วรพรรณ กีรานนท, ปฤนัต นัจนฤคย และ นินมล ศุภอักษร (2549) ทําวิจัยเร่ืองการ
พัฒนาบทเรียนดวยตนเองผานเครือขายคอมพิวเตอรวิชา สุนทรีภาพชองชีวิต เร่ือง นาฎศิลปຊ สําหรับนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี สภาบันราชภัฏสวนดุสิต ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนดวยตนเองผานเครือขาย
คอมพิวเตอรวิชาสุนทรียภาพของชีวิต เร่ือง นาฎศิลปຊ ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ หาคาประสิทธิภาพ 80/80 
ซึ่งเม่ือทําการทดลองแลวไดคาดังกลาว 83.26/86.88 ซึ่งสองกวาเกณ ที่กําหนดไวแสดงวาบทเรียนที่ทําการ
พัฒนาข้ึนนี้มีประสิทธิภาพดี, ชมเกียรติ เขมานันต (2554) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อเสริม M-Learning เร่ือง      
E-Mergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สําหรับ ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน พบวา           
มปีระสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามเกณ ที่กําหนด 90/90  

2

m-

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการรเยนโดยใชการจดัการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกัน
ตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

พบวา ผลสัมฤทธางการรเรียนรูหลังเรียนของเจาหนาที่ราชทัณ ที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสู
ปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรคโลก จงัหวัด
สุโขทัยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรพรรณ กีรานนท, 
ปฤนัต นัจนฤคย และ นินมล ศุภอักษร (2549) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนดวยตนเองผานเครือขาย
คอมพิวเตอรวิชา สุนทรีภาพชองชีวิต เร่ือง นาฎศิลปຊ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สภาบันราชภัฏสวนดุสิต 

พบวา มีความแตกตางระหวางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคาสถิติ t-test ไดความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ 0.01, ชมเกียรติ เขมานันต (2554) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อเสริม M-Learning เร่ือง E-Mergency 

Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สําหรับ ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน พบวา) คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางที่ใชสื่อเสริม M-Learning มากกวากลุมตัวอยางที่ไมไดใชสื่อเสริม                
M-Learning เร่ือง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สําหรับ ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จํากัด 
มหาชน อยูในระดับมาก 

3

m-  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ราชทัณ เรือนจําอําเภอสวรรคโลกท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรู เร่ือง 
การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ m-Learning รวมกับ Active Learning สําหรับเจาหนาที่เรือนจําอําเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมากที่สุด (   4.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานรูปแบบการเรียน ขอที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ            
m-Learning รวมกับ Active Learning เปนวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยรูปแบบ m-Learning ทําให
ทานสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา และ การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การตอสูปองกันตัว ดวยรูปแบบ 
m-Learning รวมกับ Active Learning ทําใหทานสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ (   4.68) 
ดานใชงานอุปกรณ ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การแสดงผลหนาจอสามารถยอขยายให
อานและพิมพไดอยางชัดเจน (  4.62) ดานการใชบทเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก 
การนําเสนอเปนแบบมัลติมีเดีย หรือ วีดีโอ แสดงภาพและเสียงทําใหเขาใจงาย (   4.57) ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของสมใจ สีดาจันทร (2559) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนการสอนดวย m-Learning 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องตน พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอระบบสงเสริมการเรียนการสอน
ดวย m-Learning กรณีศึกษา รายวิชาโปรแกรมภาษาเบื้องตน อยูในระดับมาก ( = 4.05, . .  0.63) ,           
สุจติตรา บุญเกิด (2553) ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา ESS 110 : วายน้ํา ศูนยกีฬา
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ความพึงพอใจโดยภาพรวม สวนใหญอยูในเกณ ระดับมีความ พึงพอใจมาก 

 

1.  เรือนจํา/ทัณ สถานควรกําหนดนโยบายกรณรงคใหเจาหนาที่ศึกษาเรียนรู/ฝຄกอบรมผานรูปแบบ          
m-Learning เปนหนังสือสังการ เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่ตื่นตัวและเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเอง และ
ยกระดบัการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหกาวทันยุคสมัย 

2.  ควรมีการทําความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองเทคโนโลยีที่นํามาใชกอน เนื่องจากเจาหนาที่รุนเกาอาจจะไม
เขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีเหลานี้ และควรใหสามารถปรึกษาปญหาไดตลอดเวลา 

3. ควรจัดการศึกษาเรียนรูในบทเรียนที่หลากหลาย เพราะศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานราชทัณ มี
มากมาย จึงควรใหเกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมไมใชเพียงบุคลากรเฉพาะกลุม 
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21

The essences of the learning management in the 21st century
 

  พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติปาโล จูมพลนอย 

นิสติปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณ ิต สาขาวชิาพทุธบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ดาน เขาชวย
ขับเคลื่อน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ทุกสวนในองคกรรวมกันวางแผนไว อันประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน ชุมชน สถานประกอบการ บริษัทหางราน และหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนเห็นสอดคลองกันที่วา           
“การจัดการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ” โดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม ยึดแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2560 – 2579 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนแนวทางในการการบริหาร
จัดการหลักสูตร เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

ประกอบดวยคุณลักษณะและทักษะดานการเรียนรูพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได และคิดคํานวณเปน และ
ดานการเรียนรูสิ่งที่จําเปน เชน ทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการสรางสรรคและ
นวัตกรรม เปนตน เนื่องดวยสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คนมีความรูพยายามหาทางเอาตัว โดยการเอา
รัดเอาเปรียบคนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือคนยากจนมากข้ึน เปนสาเหตุหนึ่งทําใหหนวยงานดานการจัด
การศึกษาไทยในยุคปจจุบนั ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางผูเรียนใหเปนคนดี มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักความ
เมตตากรุณา เอ้ือเฟຕอเผื่อแผ ซื่อสัตยสุจริต อันเปนคุณลักษณะเดนข้ันพื้นฐานของคนไทยที่จางหายไปจากวิถีชีวิต
ปจจุบัน ใหร้ือฟຕนกลับมาเปนสังคมศีลธรรมอีกคร้ัง และการเปนสังคมอุดมคติเชนนั้นได การจัดการศึกษาจึงควร
คํานึงถึงหลักการใชเทคโนโลยี หลักการใชชีวิต และหลักการประเมินผล โดยผานการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่
เหมาะสม ความยืดหยุนในการเตรียมการจัดการเรียนรู มีการพัฒนาอยางเปนระบบแบบองครวม และมุงเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ดังคําที่วา “ถึงพรอมดวยความรูและความประพฤติ” 

: 21
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Abstract
Effective learning management in the 21st century is necessary to need using many 

components to help drive to achieve the goals that all parts of the organization have planned 
to consist of: school administrators, teachers, community establishments, companies and 
various departments. All sectors agreeing on consistency, "Learning management that is 
student-centered". By having management an appropriate educational curriculum follow the 
National Education Plan B.E. 2560 – 2579 (C.E. 2017–2036) and the core curriculum of 
basic education as a guide in curriculum management to aim developing learners to have 
the characteristics and learning skills necessary in the 21st century (3Rs8Cs). It consists of 
basic learning characteristics and skills: reading, writing and calculating. And learning 
necessary things such as analytical skills, problem-solving skills, creative and innovative 
skills etc. Due to the rapidly changing world society, knowledgeable people try to find a 
way to get themselves by exploiting people lacking educational opportunities or the 
poorers. One of the reasons that the Thai education organization in the present day looking 
at the importance of creating learners to be good people. There is a promotion for learners
of compassion, kindness, honest which are the basic characteristics of Thai people faded 
away from the present way of life reviving the moral society again. And being an ideal 
society like that, educational management should consider technology principles, living 
principles and evaluation principles through learning management in an appropriate format, 
flexibility in learning management arrangements, there is a systematic development and 
focus on the learners as the center of the real educational management, as the word "To be 
with knowledge and behavior". 

Keywords : The essences of the learning management, learning in the 21st century

 การจัดการเรียนรูที่อิงอาศัยความแปรปรวนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบัน ยากจะหยุดยั้งหรือ
ปฏิเสธความรูใหม ๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวัน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของดานการจัดการศึกษาใหกับคนในชาติ ตองหา
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและอยางระมัดระวัง โดยไมกระทบกระเทือนระบบการศึกษาเกาที่ยังดําเนินการอยู 
เพราะถาหากทิ้งการศึกษาแบบเกาไป แลวหันมาจับเอาการศึกษาสมัยใหมแบบกะทันหัน ผูที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงคงไมพนผูเรียนเปนแน จึงเปนโจทยสําคัญที่สําหรับผูที่มีสวนเก่ียวของโดยตรง คือ ผูบริหาร ครูผูสอน 
ผูปกครอง ผูทีอ่ยูใกลผูเรียนมากที่สุด จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจ เพ่ือรักษาการจัดการเรียนรูแบบเกาที่มันดีอยู
แลว และเปดรับองคความรูสมัยใหมไปพรอมกัน 

 แนวโนมของยุคไรพรมแดน ที่ทุกคนตองสามารถใชเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานในชีวิตประจําวันได ฉะนั้น           
การจัดการเรียรูจึงจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ เขามาสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอยางเหมาะสม 

ผูสอนตองฝຄกฝนพัฒนาเรียนรูในเทคโนโลยีเหลานั้นใหไดเสียกอน ในเบื้องตน อาจจะเปนเร่ืองยากลําบากสําหรับ
การจัดการจัดการเรียนรู โดยมีเคร่ืองมือสื่อสารเทคโนโลยีเขามาสอดแทรกกับเนื้อหาสาระที่ไดวางแผนไวแลว 
เพราะผูสอนสวนมากยังอาจมีความเคยฉินกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเกาอยู เนื่องจากมีความถนัดมากกวา 
หรือ ไมอยากเร่ิมตนเรียนรูสิ่งใหม แตอยาลืมวา วิถีชีวิตของผูเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว ตองใชชีวิตในสังคมที่
ตองพบเจอเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัยเหลานี้อยูทุกวัน เพื่อเลี้ยงครอบครัวและพัฒนาตอยอดความรู
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ของผูเรียนในอนาคต และอีกปจจัยสําคัญที่ผูเรียนควรไดรับการฝຄกฝนพัฒนา คือ วิธีการใชชีวิต ใชชีวิตอยางไรที่จะ
เปนประโยชน และสรางความสงบสุขใหกับสังคมประเทศชาติ นี้คือหนาที่สําคัญของผูสอนตองจัดการเรียนรูที่
สามารถบรูณาการหลากหลายศาสตรเขามาชวย เพื่อผูเรียนรูจักหลักการใชชีวิตในสังคม พระพุทธศาสนามีหลักคํา
สอนมากมายที่เก่ียวกับการสรางชีวิตใหดีงามได โดยสรุปแลว พระพุทธศาสนาสอนคนให “ละความชั่วทั้งหลาย        
ทาํแตความดี และม่ันฝຄกฝนพัฒนาจิตใจอยูเนื่อง ๆ”  

 การจัดการเรียนรู “เพื่อใหคนเกงไมใชเร่ือง แตการสรางคนใหดีเปนงานที่ยากยิ่ง” จะเห็นไดวา 
การศึกษาในปจจุบนัเรงผลิตบัณ ิตนักเรียนไปเพื่อแขงขันระดับชาติ ระดับนานาชาติ ไมใชเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลว แมแตประเทศไทยก็ดาํเนินตามนโยบายเชนนี้ เห็นไดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนไทย อยูในเกณ ต่ํา
กวาหลายประเทศในอาเซียน และที่แยไปกวานั้น ผูเรียนกลับมีพฤติกรรมในการทําความผิดดานศีลธรรมมากข้ึนทุก
วัน เมื่อพิจารณาจากหนังสือพิมพ สื่ออนไลนตาง ๆ ฉะนั้น ถึงเวลาแลวหรือยัง  ที่การศึกษาควรมุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนดีมากกวาความเกง เพื่อใหคนดีนาํคนเกง รวมมือกันสรางบานเมืองใหนาอยูเปนปกติสุขอยางยั่งยืน 

ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ผูสอนจําเปนตองศึกษาในบริบท องคของการจัดการ
เรียนรูใหเขาใจเสียกอน ซ่ึงมีเนื้อหาสาระพอสรุปไดดังนี้ 
1.

 การจัดการเรียนรูมคีวามสัมพนัธซึ่งกันและกัน ถาผูเรียนมีคุณภาพที่จะตั้งใจเรียนดี และผูสอนมีคุณภาพที่
จะดําเนินการสอนก็จะเกิดผลดีดวย ผลที่ตามมาก็คือผูเรียนไดรับการพัฒนา และไดรับการยกยองวาเปนผูมี
การศึกษา หรือ “ศึกษิต” (Educated Man) ซ่ึงจะตองมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1) มคีวามสามารถในการใชภาษา (Correct use of Language)  

 2) มีกิริยามารยาทดี (Good Manner) 

 3) มรีสนิยมสูง (Good Taste) 

 4) มีวิจารณญาณที่ด ี(Good Reflection) 

 5) มีความเจริญงอกงาม (Growth) 

 6) มีความสามารถในการแปลความคิดเปนการกระทําได (Power to translate thought to concise action) 

การจัดการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู เพราะวาหลักสูตรและการ
สอนเปนเสมือนหัวใจของการศึกษา ผูเรียนและผูสอนจะตองยึดถือหลักสูตรเปนหลักเสมอ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ใชอยูปจจุบัน จึงถือเปนแกนกลางในการจัดการศึกษา และการสอนเปนกระบวนการวิเคราะห
และยอยสลายหลักสูตรแลวมอบสงตอผูเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนรูยอมเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และถาผูสอนใชจิตวิทยาประยุกตในการสอนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งตอไปนี้ คือ 

1) ความรูและความเขาใจในบทเรียน 

2) ทกัษะและความชํานาญในวิชาการเรียนรูนั้น ๆ 

3) มีเจตคติที่ดีตอสิ่งเรียนรู 
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4) สามารถนาํความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
5) สามารถนาํความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมได 
6) มคีวามพรอมที่จะศึกษาหาความรูในระดับที่สูงข้ึนไปอีก (ดูรายละเอียดใน มาลินี จุ ะรพ, 2539, หนา97) 
สรุปไดวา ความสําคัญของการจัดการเรียนรู จําเปนตองอาศัยศาสตรและศิลปຊของผูสอน ความต้ังใจของ

ผูเรียน ความเหมาะสมของหลักสูตร ความถูกตองของกระบวนการ จึงจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนนั้น ประสบ
ความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามที่คาดหวังไว 

การจัดการเรียนรูโดยทั่วไป มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
1) มปีรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักการของรูปแบบการสอนนั้น ๆ  
2) มกีารบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 

3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหสามารถนํา
เรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ  
 4) มกีารอธิบายหรือใหขอมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการจัดการ
เรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ดรูายละเอียดใน ทิศนา แขมมณี, 2546, หนา 4) 
 สรุปไดวา องคประกอบของการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 1. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู 2. ความสอดคลองของการจัดการเรียนรู 3. การจัดการเรียนรูใหเปนระบบ 4. วิธีการและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู และ 5. กระบวนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบในการจัดการเรียนรูอีกหลายประการ ไดแก 
ผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู บริบทหรือสภาพแวดลอม ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่สําคัญใน
การจัดการเรียนรูใหมปีระสิทธิภาพทั้งสิ้น 

3

การเตรียมการจัดการเรียนรู เปนข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ เพราะเปนการวางแผนการจัดการ
เรียนรูในเร่ืองที่จะสอนอยางกวาง ๆ ซึ่งเปนหลักใหญ ๆ ที่จะตองปฏิบัติโดยอาจกําหนดไวเปนขอ ๆ หรือเปนตอน ๆ 
ไป การเตรียมเปนการทํางานทุกชิ้นทุกอันอยางละเอียดรอบคอบ โดยอาจจะทําการทดลองใหเห็นจริง ๆ กอนวันที่
จะลงมือสอน เพื่อจะไดนําวิธีการเหลานั้นมาใชใหเหมาะสมกับความมุงประสงคในขณะที่ลงมือสอนในชั้นเรียนจริงๆ 

การเตรียมการสอนทุกแบบมีความคลายคลึงกัน ข้ันตอนตาง ๆ ของการเตรียมการจัดการเรียนรู มีตอไปนี้ 
 1) ข้ันวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ผูสอนจะตองวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมที่ชวยในการสอน
เปนตนวา หองที่ใชสอน อุปกรณการสอน มีความพรอมและเหมาะสมเพียงพอหรือไม นอกจากนี้ จะตองคํานึงถึง
วิธกีารที่จะทําใหการสอนเปนไปโดยราบร่ืน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนในขณะนั้นวาเปน
อุปสรรคหรือสงเสริมประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหรือไมอยางไร 
 2) ข้ันการออกแบบการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
  2.2) จัดเรียงจุดประสงคตามลําดับกอนและหลังซ่ึงผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

86



  2.3) เลือกเนื้อหาวิชา ผูสอนจะกําหนดเนื้อหาวิชาเพื่อนําผูเรียนใหมีพฤติกรรมตามที่ไดกําหนดไว
ในจุดประสงคการเรียนรู 
  2.4) เลือกกิจกรรมการสอน ซึ่งจะรวมถึงการเลือกวิธีสอนและการเลือกอุปกรณการสอน 

  2.5) เลือกกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองทําและเปนประสบการณที่
ผูเรียนจะไดรับระหวางการจัดการเรียนรูของผูสอน 

 3) ข้ันการออกแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู การออกแบบประเมินผล ควรเร่ิมจากการกําหนดการ
เรียนรูกอนเรียน เพราะการกําหนดการเรียนรูกอนเรียนจะเปนพื้นฐานในการประเมินการเรียนรูกอนเรียนของ
ผูเรียนวา ผูเรียนมีความรู ทัศนคติ หรือทักษะใดบาง และผูเรียนตองการความรู ทัศนคติหรือทักษะใดเพิ่มข้ึน การ
กําหนดวิธีการประเมินการเรียนรูกอนเรียน ผูสอนจะตองวางแผนวาจะทําการประเมินผลกอนเรียนอยางไร เปนตน
วา อาจะทําในลักษณะการทดสอบกอนเรียน และในการเตรียมการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนจําเปนจะตองวาง
แผนการประเมินการสอนวิธีการสอนของตน ผลการประเมินจะเปนผลดีตอการพัฒนาตนเองของผูสอนและ
พัฒนาการสอน นอกจากนี้ ผูสอนจะตองกําหนดแผนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ผลจากการประเมินจะ
ทําใหผูสอนทราบไดวา ผูเรียนมีการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไมมากนอยเพียงใด และจะตองมีการซอมเสริมวิชา
ใดบาง (ดูรายละเอียดใน ทิศนา แขมมณี, อางแลว, หนา 49) 

 สรุปไดวา การเตรียมการจัดการเรียนรู เปรียบเสมือนการสรางสถานการณจําลองไวลวงหนา เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูในเวลาจริง เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 1. การ
วิเคราะหธรรมชาติแวดลอม 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู 3. การออกแบบวัดผลประเมินผล และ 4. การ
ออกแบบผลสะทอนหรือการนําไปใช ในข้ันตอนทายสุดนี้ เปนการวางแผนลวงหนาถึงการนําผลจากการวัดผล
ประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูในคร้ังตอไปใหประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

 การจัดการเรียนรูโดยทั่วไป จะมีรูปแบบที่จัดเปนหมวดหมูตามลักษณะของวัตถุประสงคเฉพาะหรือ
เจตนารมณของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุมได 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 

2) รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) 

3) รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (psycho – motor domain) 

4) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 

5) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการ (integration) (ทิศนา แขมมณี, อางแลว, หนา 6-7)         

มรีายละเอียดดังนี้ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนรูปแบบการจัดการ

เรียนรูที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยูในรูปของขอมูล 
ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด (ทิศนา แขมมณี, อางแลว, หนา 8) 
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain) ในรูปแบบนี้จะมุงชวยพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปนเร่ืองที่ยากแกการพัฒนา หรือ
ปลูกฝง การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เพียงชวยใหเกิดความรูความเขาใจ มักไมเพียงพอตอการชวย
ใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดไีด จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ทิศนา แขมมณี, อางแลว, หนา 25) 

 3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psycho – Motor Domain) ในหมวดนี้ 
เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงตาง ๆ 

ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ วิธีการ ที่แตกตางไปจากการพัฒนาทางจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย (ดูรายละเอียดใน ทิศนา 
แขมมณี, อางแลว, หนา 34) 

 4. รูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) ทักษะกระบวนการเปน
ทักษะที่เก่ียวของกับวิธีดําเนินการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา เชน การกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรู หรือกระบวนการคิดตาง ๆ อาทิ การคิดวเิคราะห การอุปนัย การนิรนัย การใชเหตุผล การสืบสอบ 
การคิดริเร่ิมสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน หรืออาจเปนกระบวนการทางสังคม เชน 
กระบวนการทํางานรวมกัน เปนตน ปจจุบนัการศึกษาใหความสําคัญในเร่ืองนี้มาก เพราะถือเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การดํารงชีวิต (ดูรายละเอียดใน ทิศนา แขมมณี, อางแลว, หนา 40)  

 5. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการ (integration) รูปแบบการจัดการเรียนรูในหมวดนี้ เปน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหนักเรียนมีประสบการณที่สัมพันธกันและตอเนื่องกับประสบการณตรง 
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม สงเสริมใหนักเรียนมีทั้งระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบหนาที่ ดวยตนเอง รวมทั้งชวยสงเสริมให
นักเรียนมีความคิดริเร่ิมเร่ิมสรางสรรค การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรบูรณาการ โดยสรางหัวขอเร่ืองข้ึนแทนการ
สอนเนื้อหาเปนรายวิชา แบบเดิมไดรับความนิยมมาก นักเรียนจะมีความลึกซ้ึงและเขาใจในสิ่งที่ไดเรียน มีความ
เขาใจใน ความหมายของเนื้อหาสาระโดยองครวม หลักสูตรบูรณาการจะเปนสิ่งที่สามารถกระตุนนักเรียนใหเกิด
ความคิดและตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหวางความคิด (ดูรายละเอียดใน สิริพัชร เจษฎาวโิรจน, ม.ป.ป., หนา 1)  

สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนตองเลือกใชใหเหมาะสมกับผูเรียน เนื้อหาสาระ หรือกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดรับตลอดชั่วโมงเรียน จะตองสามารถ
คาดการณถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนได โดยผูเรียนมีความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด และสราง
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับมิติใหม ๆ ในบริบทสังคมได ถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีชื่อเรียกแตกตางกัน แต
กระนั้น ก็ไมพนไปจากรูปแบบทั้ง 5 แบบนี้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมักจะใชกันโดยทั่วไป เพราะ
เปนการนําเอาขอดีและขอบกพรองของแตละแบบมาปรับปรุงแกไข เพื่อประยุกตใหเขากับบริบทของผูเรียนอยาง
เหมาะสมที่สดุ ซึ่งนั่นจะเปนผลดีตอพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาของคนในชาติ 
โดยมุงหมายพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

ประกอบดวยคุณลักษณะและทักษะตอไปนี้ 
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1) 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmethics)  

2) 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยาง มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critcal Thinking and 

Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจ
ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross - cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการเรียน
รูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and 

Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หนา จ) 

สรุปไดวา เปาหมายของการจดัการเรียนรูที่จําเปน คือ การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะสําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ใน 2 เร่ือง คือ 1) การเรียนรูข้ันพื้นฐาน หมายถึง ความรูที่ทุกคนตองมีเปนเบื้องตนกอนจะศึกษาหา
ความรูเพื่อตอยอดตอไป ไดแก การอานออก เขียนได และคิดคํานวณเปน และ 2) การเรียนรูสิ่งที่จําเปน หมายถึง 
ความรูที่พัฒนาตามความถนัดความชอบของแตละคน เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชีวิตมากที่สุด             
เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรค ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ทักษะดานการสื่อสาร 
ทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดานอาชีพ และศีลธรรม เปนตน

 

21

แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นอกจากการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่
จําเปนตามแผนการศึกษาแหงชาติแลว ยังมีการเรียนรูที่สําคัญในการดํารงชีวิตของผูเรียน ที่ควรไดรับจัดการศึกษา
ใหไดอยางเหมาะสม เพื่อนําไปตอยอดพัฒนาตนเองตอไป พอสรุปได 3 ประการ ดังนี้ 
1.

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มคีวามเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาทุกหนแหง นอกจากจะมี
องคประกอบเบื้องตนแลว ยังตองมีหลักของการใชเทคโนโลยีเปนองคประกอบสนับสนุน เนื่องจากเปนปจจัยที่
จําเปนที่จะทําใหเกิดประโยชนและความคุมคาตอพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ไดแก 

1) การใชอินเทอรเน็ต (Internet) เคร่ืองมือสําคัญสําหรับการคนหาความรู เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ ดังนั้น 
ทางการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง Internet ไดงายมากกวามอง Internet เปนผูรายแลวกลัววาผูเรียนจะ
ใช Internet ไปในทางที่ไมด ีไมสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ 

2) ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนพรสวรรค หลักสูตรการเรียนรูควรจะเปดโอกาส         
ใหผูเรียนกลาที่จะคิดนอกกรอบหรือตอยอดจากตําราเรียน  

3) การปฏิสัมพันธกับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของสังคมและ
ทาํงานรวมกันในสังคม ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานแบบเปนกลุมหรือทีม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราช
วิทยาลัย, คณะครุศาสตร, 2560, หนา 21)  
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2.

 การใชเทคโนโลยีทีก่ลาวไปแลว ถือวาเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรูภายนอก สวนหลักการ
ใชชีวิตในกรณีนี้ คือปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรูภายใน และเร่ืองของภายในมักจะเก่ียวกับสภาพจิตใจ 
สติปญญา ที่ผูเรียนตองฝຄกฝนอบรมดวยตนเอง ดังคํากลาวที่วา “เร่ืองของวัตถุก็ตองแกดวยวัตถุ เร่ืองของจิตก็ตอง
แกดวยธรรมะ” 

 ปญหาที่เกิดข้ึนปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากคนเปนตนตอ และตนตอของการกระทําของคนก็มาจากการทํา 
พูด คิด ของคนที่ขาดสติ ประมาททั้งสิ้น จึงกอสรางทําสิ่งดีเพราะประกอบดวยจิตที่ดี แตถากอสรางลางผลาญก็
เพราะประกอบดวยจิตที่ชั่วไมดี ดังนั้น การใชความรูเพื่อเอาตัวรอดในศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัตที่
รวดเร็วรุนแรงนี้ ผูเรียนจําเปนตองมีภูมิคุมกันดวยหลักการใชชีวติ ดังนี้ 

1) ธรรมที่ควรละ (สิ่งไมดี) คือ การกระทําในสิ่งไมดีไมเปนประโยชนตอผูอ่ืน ดังนี้
  1.1) การงดทําผิดทางกาย (กายทุจริต)ไดแก มีการ าหรือเบียดเบียนคน สัตว สิ่งมีชีวิต เพื่อความ
คะนองสนุกสนาน มีการลักขโมย และมีการทําผิดคูครองหรือทําลายครอบครัวผูอ่ืนใหรางฉาน 

   1.2) การงดทําผิดทางคําพูด (วจีทุจริต) ไดแก คําพูดที่เปนเท็จ ที่เปนคําหยาบคาย ที่เปน           

คําสอเสียด ยุแยงใหแตกกัน และที่เปนคําพูดเพอเจอไรสาระ 

  1.3) การงดทําผิดทางใจ (มโนทุจริต) ไดแก ไมคิดละโมบในสิ่งของผูอ่ืน ไมคิดอา าตมาดราย 
และไมคิดเห็นผิดเปนถูก เห็นถูกเปนผิด เชน คิดวาบาป กรรมไมมี เปนตน 

2) ธรรมที่ควรทํา (สิ่งที่ดี) คือ การกระทําในสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ดังนี้ 
2.1) การกระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) ไดแก เจตนางดเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย 3 อยาง 

คือ 1. การงดเวนจากการ าสัตว 2. การลักทรัพย และ 3. การประพฤติผิดในกาม ถึงแมวา บางครั้งเราอยากจะ าสัตว 
ลักทรัพย หรือประพฤติผิดในกาม แตหากยับยั้งตนเองไวไดก็ถือวากําลังเจริญสัมมากัมมันตะอยู (ดูรายละเอียดใน 
พระคันธสาราภิวงศ, ผูแปล, 2551, หนา 101) 

2.2) การเจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ไดแก ผูประพฤติแสดงออกทางสัมมาวาจา 3 อยาง คือ 1. เวนจากการ 
พูดเท็จ มีปกติพูดความจริงหรือพูดนาเชื่อถือ 2. เวนจากคําสอเสียด ไมพูดใหคลาดเคลื่อน พูดสมานปรองดอง             
3. เวนจากการพูดคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ ชวนใหคนรักคนเคารพ และ 4. เวนจากคําเพอเจอ พูดแตคําที่
เปนจริง พูดมีเนื้อหาสาระประกอบดวยประโยชนเหมาะสมกับกาลในการกลาวปราศรัย (ดูรายละเอียดใน วิลเลียม ฮารท, 

2554, หนา 87-88) 

3) ธรรมที่ควรมี (สิ่งที่ควรพัฒนา) คือ ธรรมที่ควรเจริญทําใหตอเนื่อง โดยเปนปจจัยที่ทํางดเวนจากการทํา
ในสิ่งไมดีและหันมาทําแตสิ่งที่ด ีเพื่อประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน มีดังนี้ 
   3.1) พัฒนาความเห็นใหถูก (สัมมาทิฏฐิ) ไดแก ความเห็นชอบ หรือสัมมาทิฏฐิ จัดเปน 2 แบบ 
คือ โลกียสัมมาทิฏฐิ ไดแก ทิฏฐิชนิดที่เก้ือกูล เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม (ดูรายละเอียดใน             
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หนา 738) และสัมมาทิฏฐิอีกอยาง ที่จัดเปนโลกุตร คือ เปนความรู
ความเขาใจที่ชัดเจนแจมแจง ถึงข้ันเปนมรรคเปนผลทําใหเปนอริยบุคคล ทั้งนี้ สัมมาทิฏฐิที่เปนมรรคเปนผล          
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ก็สืบเนื่องมาจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกับที่เปนของปุถุชนนั่นเอง (ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2553, หนา 738-739)  

   3.2) พัฒนาความเพียรใหถูก (สมัมาวายามะ) ไดแก ความเพียรชอบ ความเพียรชอบในที่นี้ แยกเปน 

4 ขอ ดังนี้ 1) เพียรระวัง อกุศลที่ยังไมเกิด (สังวรปธาน) 2) เพียรละ อกุศลที่เกิดข้ึนแลว (ปหานปธาน) 3) เพียรสราง 
กุศลที่ยังไมเกิด (ภาวนาปธาน) 4) เพียรรักษาและสงเสริม กุศลที่เกิดข้ึนแลวใหตั้งมั่นอยูตอไป (อนุรักขนาปธาน)           

(ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), อางแลว, หนา 799) และเรียกความเพียรทั้ง 4 นี้วา 
สัมมัปปธาน หรือ ปธาน 4 

   3.3) พัฒนาความระลึกใหถูก (สัมมาสติ) ไดแก สติ ความหมายในแงของความจํา คือ ความระลึก
ได ในแงปฏิเสธ สติ หมายถึงความไมลืม นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟດนเฟอนเลือนลอย 
รวมไปถึงความหมายในทางอนุมัติวา ความระมัดระวัง ความต่ืนตัวตอหนาที่ ภาวะที่พรอมอยูเสมอในอาการคอย
รับรูสิง่ตาง ๆ ที่เขามาเก่ียวของ และตระหนักควาปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ อยางไร โดยเฉพาะในแงของจริยธรรม การทํา
หนาที่ของสติจงึเปรียบเหมือนกับนายประตูที่คอยระวังเผาดูคนเขาออกอยูเสมอ และคอยกํากับการโดยปลอยคนที่
ควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกีดกันหามคนที่ไมควรเขาไมใหเขาไป คนที่ไมควรออกก็ไมใหออกไป สติจึงเปน
ธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมการปฏิบัติหนาที่ และเปนตัวคอยปองกันยับยั้ง
ตนเอง ทั้งที่จะไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว และที่จะไมใหความชั่วหลุดผานเขาไปในจิตใจไดเชนกัน                

(ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), อางแลว, หนา 804)  

 หลักธรรมสําหรับการพัฒนาความเห็นใหถูก (สัมมาทิฏฐิ) พัฒนาความเพียรใหถูก (สัมมาวายามะ) และ
พัฒนาความระลึกใหถูก (สัมมาสติ) ยังเปนธรรมที่ทําหนาคอยสนับสนุนในองคมรรคขออ่ืน ๆ ไดแก การดําริชอบ 
(สัมมาสังกัปปะ) การกลาวเจรจาชอบ (สัมมาวาจา) การกระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) การเลี้ยงชีพชอบ 
(สัมมาอาชีวะ) และ การมุงม่ันชอบ (สัมมาสมาธิ) ทุกขอเสมอเวลาประพฤติปฏิบัติอยู เมื่อพัฒนาตาม 3 ธรรมอยาง
สมบูรณนั้นแลว ก็เหมือนไดธรรมที่เหลือในมรรคมีองค 8 ไปดวย และการใชชีวิตในปจจุบันก็จะมีปกติสุข พอเพียง 
และดําเนินตามทางสายกลางของอริยบุคคลไดไมยาก 

3.

การจัดการเรียนรูในปจจุบัน ที่ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อาจมาจากการประเมินผลในตัวผูเรียน
ไมตรงจุด ที่แลวมา ผูสอนเปนผูประเมินผูเรียนแตฝายเดียว โดยผูเรียนไมไดมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ          

ยิ่งระบบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาไทย เรามักจะมุงการประเมินไปที่ปลายภาคเรียนเปนหลัก ผลลัพธที่
ไดจึงไมครอบคลุมการเรียนรูของผูเรียนตามความจริง  
 นอกจาการการวัดผลประเมินผล ตามเกณ มาตรฐานโดยท่ัวไปแลว สิ่งที่ควรคํานึงในการประเมินผล
ผูเรียนในปจจุบันยังมีอีกหลายลักษณะ จากการสัมภาษณเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน พระครูสุนทร
ธรรมโสภณ ผูเปนทั้งนักการศาสนาและนักการศึกษา ไดมีแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาที่ทันสมัยใหมอยางตอเนื่อง          
มีประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือประเมินผลผูเรียน ซึ่งอาจสรุปผลได 4 ประการ คือ 
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 1) ประเมินผลจากผูเรียน คือควรประเมินผลจากการคิด การตั้งคําถาม หรือการทํากิจกรรมตาง 
ๆ ของผูเรียน เพื่อใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ พฤติกรรม สติปญญา และดานอ่ืน ๆ ของผูเรียน วาไป
ในทิศทางที่ดีข้ึนไหม หรือมีสวนไหนตองปรับปรุงแกไขตอไปอีก  
 2) ประเมินผลตัวเอง คือ ควรใหผูสอนและผูเรียนไดทําการประเมินตนเองดวย หลังจากทํากิจกรรม 
และจบเนื้อหา หรือสอบปลายภาคเรยีนแลว วา ยังมีสวนไหนตองปรับปรุงแกไข หรือตองพัฒนาตอยอดใหดีกวาเดิม 

 3) ประเมินผลเพื่อพัฒนา คือ ควรมีแนวทางใหนักเรียนไดปรับปรุงแกไข และพัฒนาตนเองจาก
การที่ประเมินผลตนเองแลว เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิด วิเคราะห วิจารณ ผลการเรียนรูของตนเองที่
ผานวาเปนอยางไร บกพรองตรงไหน เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหดีข้ึน 

 4) ประเมินผลใหเปนวิถีชีวิต คือ ควรประเมินผลที่เปนวิถีชีวิต โดยการสังเกตพฤติกรรม พูดคุยให
รูจักทัศคติของผูเรียน เพื่อใหรูวา ผูเรียนมีการเรียนรูจริง ๆ หรือเปลา มีการเปลี่ยนแปลงแปลงทางความคิดจริงไหม 
ไมใชประเมินผลเพียงแคเปนพิธีกรรม ที่วัดผลประเมินผลเอาตอนปลายเทอมกันอยางที่แลวมาอยางเดียว                   
โดยกระบวนการประเมินผลที่ตอเนื่องมาจากการประเมินผลจากขอ 1 ถึง ขอที่ 3 จะกลายเปนการประเมินผลที่
สอดคลองกับการใชชีวติในแตละวัน (พระครูสุนทรธรรมโสภณ, (2562 ตุลาคม 18), รองศาสตราจารย ดร., สัมภาษณ) 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มี 3 ประการ ไดแก 1. การใช
เทคโนโลยี อันประกอบดวย 3 อยาง คือ 1) การใชอินเทอรเน็ต 2) ความคิดสรางสรรค และ 3) การปฏิสัมพันธกับ
สงัคม 2. การใชชีวิต อันประกอบดวย 3 อยาง คือ 1) ธรรมที่ควรละ คือ สิ่งไมดี 2) ธรรมที่ควรทํา คือ สิ่งที่ดี และ 
3) ธรรมที่ควรมี คือ สิ่งที่ควรพัฒนา และ 3. การประเมินผลและตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย 4 อยาง คือ               
1) ประเมินผลจากผูเรียน 2) ประเมินผลตัวเอง 3) ประเมินผลเพื่อพัฒนา และ 4) ประเมินผลใหเปนวิถีชีวิต             

โดยการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนจําเปนตองใชหลักการทั้ง 3 อยางดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของผูเรียน ใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่รวดเร็ว และสามารถดํารงตนอยูใน
บริบทสังคมปจจุบนัไดอยางปกติสุข 

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหาร ครูผูสอน บุคคลที่มี
สวนเกี่ยวของทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา เหนือสิ่งอ่ืนใดตัวผูเรียนตองมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 
เปดรับความรูที่หลากหลายสาระการเรียนรูในแตละวันที่ทางโรงเรียนดําเนินการจัดให จึงจะทําใหการเรียนรูนั้น
เปนไปดวยความราบร่ืน และเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาตามที่คาดหวังไว โดยการจัดการเรียนรู มีสิ่งที่ควรทํา
ความเขาใจดังนี้ 1. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 2. ความสอดคลองของการจัดการเรียนรู              
3. การจัดการเรียนรูใหเปนระบบ 4. วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู 5. กระบวนการจัดการเรียนรู และ            
6. การประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย 
(Affective Domain) 3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psycho – Motor Domain) 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) และ 5. รูปแบบการจัดการ
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เรียนรูที่เนนการบูรณาการ (integration) ถึงแมจะมีชื่อเรียกวาแตกตางกัน แตก็ไมนาจะพนไปจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเหลานี้ โดยเฉพาะการจัดการเรียรูแบบบูรณาการมักจะเปนนิยมในปจจุบัน เพราะเปนการนําเอาขอดี
ของแตละรูปแบบมาประยุกตใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งนั่นจะเปนผลดีตอพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน
เพื่อใหการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย ผูที่มีสวนเก่ียวของจึงตองมีการเตรียมการจัดการ
เรียนรูใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด พอสรุปข้ันตอนไดดังนี้ 1. วิเคราะหธรรมชาติแวดลอม 2. ออกแบบ
การจัดการเรียนรู 3. ออกแบบการวัดผลประเมินผล และ 4. ออกแบบผลสะทอนหรือการนําไปใช โดย
พระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรูที่จําเปนใน
ศตวรรษที ่21 ใหกับผูเรียน มี 2 ประการ ดังนี้ 1. ความรูพืน้ฐาน และ 2. ความรูเพื่อตอยอด และการจัดการเรียนรูที่
จําเปนสําหรับผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 นี้ จึงควรคํานึงถึงหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1. การใชเทคโนโลยี 
2. การใชชีวิต และ 3. การประเมินผล จึงจะครบองคประกอบของสาระสําคัญในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว

ฉะนั้น สาระสําคัญของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ก็คือ แนวทางเบื้องตนสําหรับการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ที่ผูบริหาร ครูผูสอน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา ควรศึกษาทาํความเขาใจ เพราะแตละ
สาระหัวขอ ลวนเปนปจจัยที่จําเปนตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ เม่ือผูเรียนเรียนรูไดดี 
ผลสัมฤทธ์ิก็ออกมาดี เม่ือผลสัมฤทธ์ิออกมาดี ยอมสงผลตอโรงเรียนโดยภาพรวมวา สถานศึกษาไดเอาใจใสในการ
จัดการศึกษาใหกับผูเรียน ผูปกครองก็จะเชื่อม่ันศรัทธาในความเปนมืออาชีพของสถานศึกษา ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ความพรอมทั้งวิชาการและความประพฤติดีงามอยางแทจริง ทั้งนี้ การจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนดานใดดาน
หนึ่ง การเรียนรูของผูเรียนก็ไมอาจสมบูรณ มีวิชาการดี แตความประพฤติไมดี สังคมก็เดือดรอน เพราะคนเกงอาจ
เบียดเบียนคนไมมีความรูไดงาย ถาคนมีแตคุณธรรม จริยธรรม ก็จะเอาตัวรอดยาก ทํามาหากินลําบาก แตกระนั้น 
คนมีศีลธรรมเปนพื้นฐานของชีวิต จะเปนคนเกงก็ไมใชเร่ืองยาก เพราะเมื่อเปนคนดีแลว ความเกงก็จะตามมาโดย
ปริยายอยางแนนอน 

กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). 2560 - 2579 

(พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด. 
ทิศนา แขมมณี. (2546). : (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด.  
สิริพชัร เจษฎาวโิรจน, ผศ.ดร. (ม.ป.ป). การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ. . ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หนา 1-10.  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). (พิมพคร้ังที่ 13). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด.  
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The Development of Organization Commitment of Teacher Model under The Jurisdiction
of Secondary Educational Service Area Ofice 2 

สมกฤษ  บํารุงจิตต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
รองศาสตราจารย ดร.พรพพิัฒน  เพิ่มผล
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนารูปแบบความ
ผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2) ศึกษาความตองการ
จําเปนในการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 3) พัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 4) ประเมินและยืนยันการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 จํานวน 384 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คาตามแนวคิดของลิเคิรท ( i ert i es ating scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิควิธีวิเคราะหความตองการจําเปน Modified Priority Needs Index (PNImodified) 
เทคนิคเดลฟาย และการทดสอบไคสแควร 
 ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของ
ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวาสภาพปจจุบันโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.39 อยูในระดับปานกลางและสภาพทีพ่ึงประสงคโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 อยูในระดับมาก (2) คาดัชนีความ
ตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีคาความตองการจําเปน Modified Priority Needs Index (PNImodified) เทากับ.21 

(3) รูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีจํานวน 

6 องคประกอบไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) ความ จงรักภักดีตอองคกร 3) บรรยากาศองคกร 4) คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 5) ความทาทายในการทํางานและ 6) ความสัมพนัธภายในองคกร ตามลําดับ (4) ผลการประเมิน
และยืนยันการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 พบวามีความเหมาะสมและนําไปปฏิบัตไิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

:
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the present and admirable 

Development of Organization Commitment of Teacher Model Under the Jurisdiction of 
Secondary Education Service Area Office 2 2) to study the need in Development of 
Organization Commitment of Teacher Model Under the Jurisdiction of Secondary Education 
Service Area Office 2 3) to develop Development of Organization Commitment of Teacher 
Model Under the Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 2 4) to evaluate 
and confirm the Development of Organization Commitment of Teacher Model Under the 
Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 2 The sample group included 384 
Personnel. Data were collected using Likert’s 5-point rating sale questionnaire and were 
analyzed by using Percent, mean, standard deviation, Modified PNIModified (Priority Needs 
Index: PNI), Delphi and Chi-square. Research forms are research and development

The findings were revealed as follows. (1) The present development of Development
of Organization Commitment of Teacher Model Under the Jurisdiction of Secondary 
Education Service Area Office 2 was rated at the medium level (= 3.39) and the desirable 
Development of Organization Commitment of Teacher Model Under the Jurisdiction of 
Secondary Education Service Area Office 2 was rated at the high level (= 4.12) (2) The 
need (PNImodified) (Priority Needs Index: PNI) in Development of Organization Commitment 
of Teacher Model Under the Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 2 
was at .21 (PNImodified = .21) (3) The Development of Organization Commitment of Teacher 
Model Under the Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 2 involved 6 
components, as detailed below 1) Leadership Administrators 2) Loyalty3) Organizational 
Climate 4) Quality of Work 5) Job Challenge 6) Relationship within the Organization 
respectively (4) The Development of Organization Commitment of Teacher Model Under 
the Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 2 was evaluated and confirmed
to be appropriate for further implementation at significance level .01

Keywords : Development of Model, Organization Commitment of Teacher 
 

องคกรคือการรวมกลุมของบุคลากรที่มีวัตถุประสงครวมกันโดยมีกิจกรรมที่จะทําเพื่อเปาหมายในการ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางเดียวกัน ซึ่งองคกรที่จะประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมาย
ปลายทางที่กําหนดไวสามารถอยูในยุคโลกาภิวตันที่มีการแขงขันกันทุกขณะจึงมีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยากร
ตาง ๆ ที่มอียูในองคกรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือไดวาเปนทรัพยากรที่มี
ความสําคัญที่สดุเปนกลยุทธหลักในการพัฒนาองคกร การพัฒนาองคกรเปนสิ่งที่หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญยิ่ง
โดยเฉพาะยุคเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา องคกรตางๆ ใหความสําคัญตอบุคลกรที่จะ
ทาํใหมกีารทํางานทุมเทเพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นักจิตวิทยาและนักพัฒนาองคกรทั้งหลายตาง
ใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ และในองคกรของรัฐเพราะชี้
ขาดความสามารถในการแขงขัน บุคลากรมีความแตกตางดานอายุ การศึกษา คานิยม วัฒนธรรม ความคาดหวัง 
ความทาทายในการทํางาน ( Jo  hallenge) องคกรจะพัฒนาบุคลากรใหมีความทุมเทในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ( alit  o  or ) ความสัมพันธภายในองคกร ( elationship within the rgani ation) 
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บรรยากาศองคกร ( rgani ational limate) ความจงรักภักดีตอองคกร (lo alt ) เปนความสัมพันธที่อบอุนจริงใจ
ของสมาชิกที่อยูในองคกร ภาวะผูนําของผูบริหาร ( eadership dministrators) สรางแรงจูงใจทัศนคติระหวาง
บคุลากรดวยกันซ่ึงกอใหเกิดความสามารถที่จะทํางานรวมกัน (Emplo ee Satis action) การสรางความสัมพันธอยาง
มีพันธะสัญญาตอกัน (Commitment) องคกรใดจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตองอาศัยปจจัยที่
สําคัญหลายปจจัย ทรัพยากรมนุษยก็ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยในการผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินกิจการให
มีประสิทธิภาพและเปนกําลังสําคัญในการนําพาองคกรขับเคลื่อนไปขางหนาสูเปาหมายที่กําหนดไว จึงนับไดวา
ทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนขุมทรัพยที่มีคามหาศาล ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่องคกรจะตองใหความสําคัญ
และตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความผูกพันตอองคกร 
 ความผูกพันตอองคกรหมายถึงความสัมพันธภายในองคกร ทุมเทปฏิบัติดวยความทาทายในการทํางาน 

จงรักภักดีตอองคกร ตลอดจนบรรยากาศและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ทําใหบุคคลมีความรูสึกเปนเจาของ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสรางแรงจูงใจทําใหบุคลากรทุมเทในการปฏิบัติงานเพราะงานเปนลักษณะสําคัญที่จะนําพาองคกร
ไปสูความเจริญรุงเรือง ความอยูรอด ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความเสื่อมสลายและไรประสิทธิภาพ
ขององคกรได ความรูความเขาใจในเร่ืองของความผูกพันตอองคกรจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารองคกรตองมีภาวะผูนํา 
ตระหนักและระลึกถึงอยูเสมอ ( chanan 1974), ( anter, 1986) ( teers, 1983) ( orter et al., 1974) 
( owda  et al., 1979) 
 ผูวิจัยไดศึกษาสังเคราะหแนวคิดองคประกอบความผูกพันตอองคกรของ chanan (1974), anter 
(1986), Porter and awler (1987) hoi, hang . (1990) teers (1997), e er and llen (1997) re ss 
and a tsch, (2002), cgree, all . and ord, o ert . (1987) Chalofsky, N (2003), oods, . . 
(2008), oppens, . . (2011) ซึ่งประกอบดวย 1. ความสัมพันธภายในองคกร 2. ความทาทายในการทํางาน           

3. ความจงรักภักดีตอองคกร 4. ภาวะผูนาํของผูบริหาร 5. บรรยากาศองคกรและ 6. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ ตองจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายตามความมุง
หมายในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดสาระสําคัญ
เก่ียวกับความมุงหมายในการจัดการศึกษาในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถซ่ึงครูในโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอ
องคของครูจึงเปนแนวคิดหนึ่งในการพฒันาองคกรโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ ทําใหบุคลากรเกิดแรงกระตุนในการ
อุทิศพลังกายพลังใจใหแกองคกร (สาธิต ร่ืนเริงใจ, 2549) และ (วิภานันท กวพัทธ, 2557) ทั้ง 2 ทานไดวิจัยรูปแบบ
ความสัมพนัธเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคกรครูพบวาตัวแปรที่สงผลตอความผูกพันขององคกรไดแกภาวะผูนํา
ของผูบริหาร วฒันธรรมองคการ บรรยากาศองคกร ลักษณะบุคคลจิตวิสัย การรับรูบาทบาทหนาที่ คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานที่พอจะเปนแนวทางในการคนหาองคประกอบ
ของความผูกพันตอองคกรของครู การจัดการศึกษาใหไดคุณภาพทั้งโรงเรียนตองอาศัยความผูกพันอยางมากของครู
ทุก ๆ ฝาย ความผูกพันจึงเปนเสมือนตัวจักรสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดีข้ึน
และบุคคลแรกที่จะตองมีความผูกพันทั้งตอโรงเรียนและตองานคือครู เพราะวาการที่ครูมคีวามผูกพันยอมแสดงวามี
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ความเต็มใจทีจ่ะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคกร ทุมเททํางานเพื่อองคกรอยางเต็มที่โดยมุงหวังใหงานประสบ
ความสําเร็จ นัน่คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมกับที่ไดชื่อวาเปนบุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลักทางดานการ
จัดการเรียนการสอน และใหการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญทําใหบรรลุความมุงหมายและหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางยังยืนได ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

 

1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

2) เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มอีะไรบาง 

3) เพื่อพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2  

4) เพื่อประเมินผลและยืนยันรูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบนั สภาพที่พึงประสงค ของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครู
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีวิธีการ ดังนี้  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ ( antitati e esearch)  
 ประชากรไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 

8 คน ไดจํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 416 คน 

 กลุมตัวอยางไดแก ครูในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 48 
โรงเรียน ๆ ละ 8 คน การกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางไดมาจากการใชตารางของเครซี่และมอรแกน การสุมแบบ
งายผูใหขอมูลเปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม
ทัง้สิ้น จํานวน 384 คน  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ( alitati e esearch)  
กลุมผูใหขอมูล ( e  in ormants) เปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดแก ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา 

นกัวิชาการ คณาจารยมหาวิทยาลัย จํานวน 42 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ม ี6 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 115 ขอ 
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ไดมาจากการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ การสัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มาทําการ
วิเคราะห และสังเคราะห จดักลุมองคประกอบความผูกพันตอองคกร 6 ดาน แลวนํามาสรางนิยามปฏิบัติการจัดทํา
ขอคําถาม และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content alidit ) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ( ndex o  tem-

ecti e: ) ระหวางขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญมีคาความสอดคลองรายขอ มีคา IOC ตั้งแต 
0.80-1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (relia ilit ) โดยวิธีหาคาสัมฤทธ์ิแอลฟา (alpha coe icient 
method) ตามสูตรของ ron ach ( ron ach,1990) โดยมี มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.973 การเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี 

( re enc ) และรอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( ean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( tandard e iation)  
ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนารูปแบบความ
ผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยทําการศึกษาสภาพ
ปจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากข้ันตอนที่ 1 เพื่อการประเมินความตองการจําเปนเพื่อควบคุมขนาดความ
ตองการจําเปนใหอยูในพิสัยที่ไมมีชองกวางมากเกินไป และใหความหมายเชิงเปรียบเทียบเมื่อใชระดับของสภาพที่
เปนอยูเปนฐาน ในการคํานวณอัตราการพัฒนาเขาสูสภาพที่คาดหวังของกลุม (สุวิมล วองวาณิช, 2548:279)            
โดยใชสูตรการคํานวณ PNI แบบปรับปรุงจากสูตรเดิม โดย นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช ดังนี้ 
สูตรคํานวณ PNIModified (Priority Needs Index: PNI) 

PNIModified = 
(  - )

 

 

ข้ันตอนที่ 3 การสรางรูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สรางรูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยนําขอมูลจากข้ันตอนที่ 2 มายกรางการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบดวยเทคนิค
เดลฟาย ( elphi echni e) อิงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 3 รอบ 

ไดรูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ข้ันตอนที่ 4 ประเมิน ตรวจสอบ การพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในข้ันนี้ผูวิจัยประเมินความเปนไปไดและเปนไปไมได ดําเนินการ
โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยวิธีการประชาพิจารณ จํานวน 15 คน ประเมินและตรวจสอบเพื่อยืนยันการ
พัฒนารูปแบบความผกูพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบ Chi-s are 
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 1. สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา สภาพปจจุบันในภาพรวม อยูในระดับปานกลางและ
พิจารณาสภาพที่พึงประสงคในภาพรวม อยูในระดับมาก  

2. คาดัชนีความตองการจําเปน ของการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 พบวา ในภาพรวมมีคาความตองการจําเปน .21  

3. การพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 พบวามจีํานวน 6 องคประกอบ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 ดานภาวะผูนําของผูบริหาร องคประกอบที่ 2 ดานความ
จงรักภักดีตอองคกร องคประกอบที่ 3 ดานบรรยากาศองคกร องคประกอบที่ 4 ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

องคประกอบที่ 5 ดานความทาทายในการทํางานและองคประกอบที่ 6 ดานความสัมพันธภายในองคกร ตามลําดับ  

4. ผลการประเมิน ตรวจสอบ การยืนยัน การพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ผลการตรวจสอบมีความเปนไปได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

การอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้  

1. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ประกอบดวย ความสัมพนัธภายในองคกร ความทาทายในการทํางาน ความจงรักภักดีตอองคกร 
ภาวะผูนาํของผูบริหาร บรรยากาศองคกร และคุณภาพชีวิตในการทํางาน เนื่องจาก ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร ดังกลาว
มาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ความตองการขององคกรจากการปฏิบัติงานของครูโดยนําปจจัยการจูงใจมาชวยในการกระตุน
ครูใหครูเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานที่ตนไดปฏิบัตอิยู ซึ่งจะทําใหครูเกิดพฤตกิรรมการทํางานตามที่องคกรตองการ
ตามเปาหมาย ประกอบกับการที่โรงเรียนมีองคประกอบโครงสรางของความสัมพันธภายในองคกร ความทาทายใน
การทํางาน ความจงรักภักดีตอองคกร ภาวะผูนําของผูบริหาร บรรยากาศองคกร และคุณภาพชีวิตในการทํางาน           
ทีเ่หมาะสมกับสภาพการดําเนินงานในปจจุบัน รวมทั้งการที่องคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งจะสงผลทําใหครูใน
โรงเรียนเกิดความผูกพันตอองคกรเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยในตางประเทศที่ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความ
ผูกพันตอองคกร พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
องคกร วัฒนธรรมองคกร บรรยากาศภายในองคกร แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงาน Steers (1997) 
สอดคลองกับแนวคิดของ chanan (1974) ไดแบงองคประกอบของความผูกพันตอองคกรแบงออกไดเปน        

3 องคประกอบ 1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร ( denti ication) 2. ความเก่ียวพันกับองคกร ( n ol ement) 
3. ความจงรักภักดีตอองคกร ( o alt ) สอดคลองกับ Hoy and Miskel(2001) กลาววาภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถาบันการศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของ
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สถานศึกษาที่ดําเนินโดยผานเครือขายบุคคล ตามบทบาทขององคกร สอดคลองตามแนวคิดของ Meyer and llen 

(1997) กลาววาความผูกพันตอองคกรประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน 

2. ผลการศึกษาดานความสัมพันธภายในองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 พบวา ความสัมพันธภายในองคกรมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกรของครู เนื่องจาก
ครูยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนจะชวยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชนและ
ชื่อเสียงของโรงเรียนมีความศรัทธาในหลักการบริหารงานของผูบริหารที่มีตอโรงเรียน ปกปองและเห็นคุณคาของ
โรงเรียนระบบการบริหารงานมีความเหมาะสม ความรับผิดชอบเชื่อมั่นในเปาหมายของโรงเรียนวาจะสามารถทําให
โรงเรียนประสบความสําเร็จ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความพยายามเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร ความตองการที่จะคงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป มีความศรัทธา ความทุมเท ความภักดี 
โดยผานความผูกพันตอองคกรมีพฤติกรรมที่สนับสนุน ปองกันและปกปององคกรจากสิ่งคุกคาม และยืนหยัด มั่นคง
ที่จะอยูกับองคกร ยอมจะทําใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเพิ่มมากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อาพรพันธุ กังวานวัฒนศิริ (2554) พบวาความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากดานขอมูลสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกบความผูกพันตอองคกรดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ความมี
อิสระในการทํางาน ลักษณะงานที่ทาทาย งานที่ม ีโอกาสปฏิสัมพนัธกบผูอ่ืน ลักษณะงานที่มคีวามสําคัญ การมีสวน
รวมในงาน และความกาวหนาในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความสัมพันธ
ภายในองคกร ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกรและความรูสึกภูมิใจ
ในองคกร มคีวามสัมพนัธ ทางบวกกับความผูกพันตอองคกรปจจัยดานความสัมพนัธในองคกรสามารถรวมพยากรณ
และมีอํานาจการทํานายได 
 3. ผลการศึกษาดานความทาทายในการทํางานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 พบวา ความทาทายในการทํางานของครูในโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกร
ของครู เนื่องจากครูมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบงานในปจจุบันโดยไดใชความรูและทักษะในทางวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ เกิดความชํานาญและประสบการณในงานมากขึ้น เม่ือถึงเวลาที่เหมาะสมไดรับตําแหนงใหที่สูงข้ึน
หรือแมบางครั้งไดรับมอบหมายงานที่ยากแตก็สามารถทํางานนั้นไดเปนผลสําเร็จ สามารถแกปญหาในการทํางาน
เบื้องตนไดดวยตนเองจนไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและทุกคร้ังเม่ือไดเสนอความคิดเห็น
หรือแสดงความสามารถในทางความคิดเก่ียวกับวิธีการทํางานใหมๆมีปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอยู
ในระดับที่ เหมาะสมไมเก่ียงงานพรอมที่จะรับงานเพิ่มโดยไมคํานึงวาจะเก่ียวกับหนาที่ของตนเองหรือไม
ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ
อธิพล วงษมหา (2548) ศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะงานมีความผูกพันตอองคกร ปจจัยที่สามารถทํานายความ
ผกพูนตอองคกรคือ ความทาทายในการทํางาน เพราะงานที่มีโอกาสพบปะสังสรรคกับผูอ่ืน ความเปนอิสระในงาน 
และผลสะทอนกลับของงานทําใหเกิดความสําเร็จในงาน 
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 4. ผลการศึกษาดานความจงรักภักดีตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ความจงรักภักดีตอองคกรของครูมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกรของครู 
เนื่องจากครูชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกรตอบุคคลภายนอกรับผิดชอบงานในปจจุบันไดใชความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพอยางเต็มความรูความสามารถมีความชํานาญและ ประสบการณในงานมากข้ึน สามารถแกปญหาในการ
ทาํงานเบื้องตนไดดวยตนเองไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดแสดงความสามารถ 

ความคิดเก่ียวกับวิธีการทํางานใหมๆปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอยูในระดับที่เหมาะสม มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไมคิดยายหรือลาออกจากโรงเรียนแหงนี้ไปทํางานที่อ่ืน เพื่อหาประสบการณหรือเมื่อมี
โอกาสมีความรูสึกวาโรงเรียนเปนเหมือนบานหลังที่สอง มั่นคง แมในสถานการณที่เลวรายซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ก่ิงกาญจน เวชทรัพย (2557) พบวา บุคลากรโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความผูกพันตอ
องคการอยูในระดับมาก ไดแกดานการมีความเกี่ยวพันกัน ดานความภักดี ดานการแสดงตน เรียงตามลําดับ  
 5. ผลการศึกษาดานภาวะผูนาํของผูบริหารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เนื่องจากมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางชัดเจน กําหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานไวชัดเจนจัดใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะอยางกวางขวาง ปฏิบัติตอคณะครูโดย
เคารพยึดความตองการและ ความสามารถพิเศษของครูเปนรายบุคคลนําความคิดเห็นของครูไปพิจารณาและปรับใช
ในการปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการของการพัฒนา เปาหมายของสถานศึกษา แสดงความหวงใย
และใสใจครูเห็นถึงคุณคาการทุมเททํางานของครู สนับสนุนสงเสริมใหครูไปอบรม ประชุม หรือสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ความรู ความสามารถ อยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนสงเสริมใหครูศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษามีวิธีการแกไข
ปญหาและความขัดแยงในโรงเรียนดวยความเหมาะสมและเปนธรรมจัดหาขอมูลขาวสารที่จะชวยครูใหคิดถึงแนวทาง
หรือวิธีการที่จะพัฒนาผูเรียนใหครูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละภารกิจทุกคร้ัง
การใหกําลังใจยกยองใหเกียรติในโอกาสที่เหมาะสม สอดคลองกับการวิจัยของพงษสันติ์ บุญสรรค (2555) พบวา 
ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) ในดานผลลัพธ         
ที่คาดหวังขององคกร ดานความพึงพอใจในงานและขวญัในการทํางาน และดานความผูกพันตอองคกร  
 6. ผลการศึกษาดานบรรยากาศองคกรของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวา บรรยากาศในโรงเรียนมีอิทธิพลตรงตอความผูกพันตอองคกรของครู สถานท่ีปลอดภัยและสะดวกตอการ
เดินทางมาทํางานโรงเรียน/หองทํางาน มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติมีสถานที่หรือมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถที่สูงข้ึนอยูเสมอการเลื่อนตําแหนงหนาที่ใน
หนวยงานเปนไปดวยความเสมอภาคและยุติธรรมผูบริหารจะสนับสนุนพัฒนาตนเองการทํางานไมเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินชีวติครอบครัวความแตกตางทางความคิดเห็นเปนสิ่งที่ยอมรับไดมีเคร่ืองมือ/อุปกรณในการปฏิบัติงานมี
เพียงพอและทันสมัยที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานมีการอบรมหรือใหความรูดานความปลอดภัยและการปองกัน
อุบัติภัยสามารถศึกษาและคนควาขอมูลขาวสารในโรงเรียนไดตลอดเวลาสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลา
สวนตัว ครอบครัวและสังคม มีอิสระที่จะใชความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานอยางเต็มทีไ่ด ริเร่ิมสรางสรรคโดย
นําแนวคิดใหมๆมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพจะทําใหครูมีความผูกพันในองคกรซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
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ecotis & mmer (1987)กลาววาบรรยากาศองคการมีอิทธิพลตรงตอความผูกพันตอองคการโดยสงผลในทิศ
ทางบวก แสดงวาบรรยากาศองคการในโรงเรียนดีครูจะมีความผูกพันตอองคการสูง  

7. ผลการศึกษาดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูมีอิทธิพลตรงตอความผูกพันตอองคกรของครู มีพึงพอ
ความพอใจกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ทํางานของโรงเรียนผูบริหารใหคําปรึกษางานเปนอยางดีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของหนวยงาน ที่ทาํงาน มีเสถียรภาพสามารถใชงานกับอินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่องการเลื่อนเงินเดือนมี
ความเหมาะสมกบผลการปฏิบตัิงานผูบงัคับบัญชามีความรับผิดชอบในงานเปนอยางดีมีความสขุที่ไดรวมงานกับเพื่อน
รวมงานในปจจุบันผูบริหารสนับสนุนใหมีความกาวหนาในการทํางานสามารถถายทอดใหบุคคลภายนอกรูไดวา
โรงเรียนมีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติเงินเดือนที่ไดรับเพียงพอตอการดํารงชีพผูบังคับบัญชาใหความยุติธรรม
ตอการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาใหมคีวามเทาเทียมกันไวใจและศรัทธา ผูบริหารสรางบรรยากาศความเปนกันเองกับ
บุคลากรและเมื่อประสบปญหาสถานที่ทํางานและงานที่ยากผูบริหารสงเสริมใหมีสุขภาพจิตและสุขภพกายที่ดี 
สอดคลองกับสมจิตร จันทรเพ็ญ(2557) กลาววา การไดผอนคลายดี การไดมีเวลาพักผอนอยูกับครอบครัวในวันหยุด 
ความรูสกึวาองคกรเปนที่พึ่งได ความสมดุลระหวางงานและชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

 

 1. ผูบริหารโรงเรียนควรมีภาวะผูนําในการสงเสริมและเห็นความสําคัญในการสรางความผูกพันตอองคกร 
แสดงออกถึงการใสใจในความตองการเฉพาะของครู ใหการสนับสนุนใหกําลังใจยกยองใหเกียรติผูอ่ืนในโอกาส            
ที่เหมาะสม กระตุน ใหครูไดทบทวนการปฏิบัติงานของตนวาตรงกับเปาหมายของสถานศึกษา ใหครูไดทําการ
พัฒนาผูเรียน นาํไปสูความสําเร็จขององคกร 
 2. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัตงิานไวชัดเจน จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 
 3. ผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนความสัมพนัธภายในองคกรใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่
ดีตอโรงเรียน สรางแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจใหกับครู สรางความชัดเจนในดานเปาหมายของโรงเรียน โดยใหครูมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย สรางมิตรภาพความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จนครูรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งและ
พรอมที่จะอุทศิตนเพื่อปฏิบัตงิานโดยไมคิดที่จะโยกยายหรือลาออก ก็จะสงผลใหความผูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น
และย่ังยืน 

 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนเอกชนหรือ
การศึกษานอกระบบ  

 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
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A Model of the Implementation of Thailand 4.0 Policy in Schools 

  อารยา  ธูปเทียนทอง  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ิต  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

 ฐิตมิา  โหลํายอง  
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ิต  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ระบุมิติของสมรรถนะองคการตอการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา (2) ประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบาย
ไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา และ (3) สังเคราะห 
รูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 วิธีดาํเนินการวิจัย เปนการวิจัยแบบผสม ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ผูใหขอมูลสําคัญ
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียนดังกลาว รวมทั้งสิ้น 9 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
แกนสาระ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือนักเรียนทุกระดับชั้นของ
โรงเรียนดังกลาว จํานวน 241 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย 

 ผลการวิจัยพบวา (1) สมรรถนะประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติโครงสรางองคการ มิติบุคลากร มิติสถานที่ที่
ใหบริการดานเทคโนโลยี และ มิติวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี (2) ประสิทธิผลอยูในระดับ ประสบความสําเร็จ         
(3) รูปแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิประกอบดวย 4 ประเด็น คือ มีโครงสรางองคการที่มีการวางแผนและมีการติดตอ
ประสานงานที่ชวยสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียน คือ มีบุคลากรจํานวนเพียงพอและมีทักษะในการพัฒนาผูเรียน         
มสีถานที่ใหบริการดานเทคโนโลยีจํานวนเพียงพอและมีมาตรฐาน และ มีวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีที่มปีริมาณเพียงพอ 
 

ABSTRACT
This research aimed (1) to specify the dimensions of organizational competency in 

implementing the Thailand 4.0 policy on the ability to use technology in 
Phanthainorasinghwittaya school, (2) to assess the effectiveness of the implementation of 
the Thailand 4.0 policy on the ability to use technology in Phanthainorasinghwittaya 
schools, and (3) to synthesize a model of the implementation of Thailand 4.0 policy on the 
ability to use technology in Phanthainorasinghwittaya schools. 
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This research employed mixed methodology of qualitative research and quantitative 
research. For qualitative research, data was collected through in-depth interviews, and non-
participatory observations. The key informants consisted of 9 school directors and school 
teachers. Data was analyzed by using the thematic analysis. For quantitative research, data was 
collected by a questionnaire. The sample consisted of 241 students in all levels of the schools. 
The statistics used in the analysis were composed of frequency, percentage, and mean.

The major findings revealed that (1) competency consisted of 4 dimensions, namely, 
organizational structure dimension, personnel dimension, technology service place 
dimension, and technology material dimension, (2) the effectiveness was at a level success, 
(3) a model of policy implementation consisted of 4 viewpoints, namely, an organizational 
structure with planning and coordination which supported student development; sufficient 
personnel and skills in developing learners, sufficient and standardized technology 
facilities, and sufficient technological materials.

Keywords : Thailand 4.0 Policy, Policy Implementation, Model

เม่ือโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่กิดข้ึน นโยบาย “ประเทศไทย 4.0 หรือ “Thailand 4.0 จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุด
พนจากปญหากับดักประเทศที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู ทั้งกับดักรายไดปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถฟนฝาอุปสรรคทั้ง 3 กับดักไปได 
จากที่เคยเปน “ประเทศกําลังพัฒนา ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเปน “ประเทศท่ีพฒันาแลว เทียบเทา
กับประเทศอ่ืน ๆ (ไทยคูฟา วารสารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560, หนา 3) 
 สําหรับประเทศไทยซ่ึงอยูในกลุมของประเทศท่ีกําลังพัฒนา ก็ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมตนตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0 ที่เนนในสวนของภาคการเกษตรเปนหลัก 

จากนั้นก็ไดมกีารพัฒนามาสูโมเดล “ประเทศไทย 2.0 เนนในเร่ืองของอุตสาหกรรมเบา เร่ิมจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา และตามดวยโมเดล “ประเทศไทย 3.0 ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เนนการ
ผลิตเพื่อการสงออกมากข้ึน ทั้งนี้ ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะกับดัก
ประเทศทั้ง 3 กับดักที่ไดกลาวไวขางตน จึงทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก “ประเทศไทย 3.0 ไปสู 
“ประเทศไทย 4.0 (ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579) โดยโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 นี้จะเนนในเร่ืองของการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดวยการสรางความ
เขมแข็งจากภายใน ซ่ึงขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ และการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
 การเขาสู ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยตองมีการสรางนวตักรรมเปนของตนเอง โดยไมตองพึ่งพา ตางชาติ
เหมือนเม่ือกอน ซึ่งเปาหมายสําคัญของ ประเทศไทย 4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่ “มั่งค่ัง ม่ันคง      
และย่ังยืนกลาวคือการทําใหประเทศไทยกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมี
คุณภาพสูง โดยเฉพาะ คนหรือทรัพยากรมนุษยนบัเปนองคประกอบที่สําคัญและมีความจําเปนมากที่สุด เพราะเปน
แหลงความรูและกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเปนผูที่นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน ตอการ
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พัฒนาประเทศ ซึ่งการที่จะพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถสอดคลองกับนโยบายดังกลาว ไดนั้น 
ระบบการศึกษาของประเทศจําเปนตองปรับเปลี่ยนและกาวสู “การศึกษา 4.0 ดวยเชนเดียวกัน เพราะ การศึกษา
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคล (เสาวลักษณ พิสิษฐไพบูลย, 2559: 2; นวรัตน 
รามสูตและบัลลังก โรหิตเสถียร, 2559; นพรัตน มีศรีและอมรินทร เทวตา. 2561: 22) 
 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่สอนใหนักศึกษา สามารถนาํองคความรูที่มีอยูทุก
หนทุกแหงบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม 

ซึ่งการเรียนการสอนในปจจุบัน ยังคงหางไกลใน หลายๆ มิติ เชน ไมเคยสอนใหผูเรียนไดคิดเองทําเอง สวนใหญ
ยังคงสอนใหทําโจทยแบบเดิม ๆ อีกเร่ืองคือผูเรียนเริ่มไมรูจักสังคม สวนใหญใชเวลาในโลกออนไลนไปกับเกมส   
การแชท เฟซบุຍค ไลนและอินสตราแกรม สวนใหญมันเปนสังคมมายา ซ่ึงเทคโนโลยีไมไดผิด แตเหรียญมีสองดาน 
เทคโนโลยีก็เชนกัน จะนําไปใชในดานใดใหเกิดประโยชน เปนความยากและทาทายของผูที่ตองทําหนาที่สอนในยุคนี ้
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ตองปลอยใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยี ในการเรียนรูดวยตนเอง ปลอยใหกลาคิด
และกลาที่จะผิด แตทั้งหมดก็ยังคงตองอยูในกรอบที่สังคมตองการหรือยอมรับได 
 การศึกษาในยุค ไทยแลนด 4.0 จึงเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย นั่นหมายความวา ในการเรียนรูใด ๆ 
ก็ตาม นอกจากความรูที่ผูเรียนจะไดรับแลว ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตไปดวย 

โดยเฉพาะในสวนของผูเรียนตองสอนใหมี “ความรูคูคุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการคิด 
วิเคราะห การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม การเรียน/การทํางานเปนทีม การมีภาวะผูนํา การ สื่อสาร 
การใชขอมูลและสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ การคิดคํานวณ การสรางอาชีพและ           
การเรียนรูดวยตนเอง (ดิเรก พรสีมา, 2559) การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากร
มนุษยในประเทศ เพ่ือเตรียมกําลังคนใหพรอมในการเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสูเวที
เศรษฐกิจในระดับภูมภิาคและระดับนานาชาต ิ

 ดังนั้น สถานศึกษา และครูผูสอนควรตองจัดการศึกษา/จดัการเรียนรูไปในทิศทางเชิงสรางสรรค มากยิ่งข้ึน 
โดยการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีและสราง นวัตกรรมใหม ๆ           
ได เมื่อใดที่ผูเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู และคิดวาสิ่งใดยิ่งยากสิ่งนั้นยิ่งทาทาย นั่นแสดงวาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติประสบความสําเร็จแลว (ดิเรก พรสีมา, 2559; คมชัดลึก, 2560)  
 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ตั้งอยูที่ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนสถานศึกษาที่มี
ขนาดกลางเนื่องจากมีนักเรียนประมาณ 600 คน เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6           
เปน โรงเรียนที่ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณสมบัติเปนไปตามนโยบายไทยแลนด 4.0 จะเห็นไดจาก
การที่ทางโรงเรียนไดมีเปาประสงคทีจ่ะทาํใหผูเรียนทุกคนนั้นสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมีศักยภาพโดยมีจติสํานึก
ที่ดี ซึง่เปนขอที่สาํคัญเนื่องจากตรงตามวัตถุประสงคของตัวนโยบายไทยแลนด 4.0 และจากการศึกษารายงานการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 พบวา นักเรียนมากกวารอยละ 70 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดดี เปนผลมาจากการดําเนินงานของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยาที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งใน และนอกหองเรียน เชน หองสมุดโรงเรียน หองปฏิบัติการ 
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คอมพิวเตอร อุทยานการเรียนรู สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง จากผลการดําเนินการดังกลาวสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนในดานความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับดีเลิศ และผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพผูเรียนโดยภาพรวม 
อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และจากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนในดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับดีเลิศ (รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561) จึงเปน
เหตุผลที่ทาํใหผูวิจยัเลือกโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยาในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองรูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 

ไปปฏิบัตใินสถานศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึง
สามารถนาํไปเปนแนวทางในการปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาสรางองคความรูใหมเก่ียวกับการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาองคความรู สําหรับนักวิชาการหรือผูที่สนใจในการศึกษาตอไปรวมทั้งสามารถ
นํามาเปนประโยชนตอหนวยงานในระดับนโยบายในการที่จะไดเสนอแนะแนวทางการ นํานโยบายไปปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกหนวยงานในระดับปฏิบัติได

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะขององคการตอการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ไปปฏิบัตใินโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไป
ปฏิบัต ิของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา  

 3. เพื่อศึกษารูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไปปฏิบัติใน
โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะขององคการ และ ขอเสนอแนะถึงรูปแบบการ
นํานโยบานไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา โดยทํา
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัติ ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียน และบุคลากรครูตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 9 คน 

 การวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิธกีารแจกแบบสอบถามใหกับนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 608 คน และคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamana 

(1967) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมรับความผิดพลาดที่ยอมรับได 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 241 คน 
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 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะขององคการ และ ขอเสนอแนะถึง
รูปแบบการนํานโยบานไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงห
วิทยา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ ประเด็นการสัมภาษณ เพื่อกําหนดประเด็นคําถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการทําวิจัย 

  1.2 สรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะขององคการ และ ขอเสนอแนะถึงรูปแบบการนํานโย
บานไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติในโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 ทาน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 ทาน และ ครูตําแหนง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 ทาน 

 ประเด็นแรก ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประเด็นที่ 2 สมรรถนะขององคการตอการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ไปปฏิบัตใินโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 ประเด็นที่ 3 ขอเสนอแนะถึงรูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ไปปฏิบัตใินโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา 
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม ( estionnaire) เก่ียวกับการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 
ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไปปฏิบตัใินโรงเรียนพนัทายนรสิงหวิทยา แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ ( hec  ist) ประกอบไปดวย เพศ อายุ และชั้นเรียน จํานวน 3 ขอ  
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ไดแก (1) ความสามารถการใชงานพื้นฐาน (2) ความสามารถ
ในการใชคอมพิวเตอรและสมารทโฟน (3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดํารงชีวิต และ (4) 
ความสามารถในการแกปญหา 
  เปนลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ 
Likert’s scale ซึ่งจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวมีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ 

 การวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยคร้ังนี้จะเร่ิมตนจากการจัดระเบียบขอมูลที่ไดมาทั้งหมดอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ไดกําหนดไว จากนั้นก็ทําการ
วิเคราะหขอมูลตอไป โดยนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมภาคสนาม ในสวนที่เปนคําพูดจากการสัมภาษณนํามา
วิเคราะห และจากเอกสารที่ไดนํามาสังเคราะห โดยใหความสําคัญทั้งความหมายในภาษา และตีความจากความรูสกึ
ทีแ่ฝงอยูในขอมูลนั้น ๆ 
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ผูวิจยัไดทาํการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descripti e tatistics) คือ คาความถ่ี ( re enc ) 
และคารอยละ ( ercentage)  
 2. ประสิทธิผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีของโรงเรียนพัน
ทายนรสิงหวิทยา จํานวน 1 ดาน ใชสถิติพรรณนา ( escripti e tatistics) คือ คาเฉลี่ย ( ean) และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ( tandard e iation) 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้ 

ผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัตใินสถานศึกษา ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติ
ของโรงเรียนพันทายนรสิงห ประสบความสําเร็จ 

  (1) ความสามารถการใชงานพื้นฐาน 

  นักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัติในสถานศึกษา          
ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติของโรงเรียนพันทายนรสิงห ความสามารถการใชงานพื้นฐาน        
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสามารถใช Internet เพื่อการศึกษาคนควาที่
ตองการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถใชอุปกรณที่จําเปนไดอยางคลองแคลว เชน เคร่ืองพิมพ 
แปนพิมพ เมาส, ความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน Word Excel และPowerPoint ได, ความสามารถ
ติดตอสื่อสารโดยใช E-mail, Line, Facebook ได, และความสามารถใชงานโปรแกรม Paint ได ตามลําดับ 

  (2) ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสมารโฟน 

  นักเรียน มีความเห็นเก่ียวกับผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไปปฏิบัติของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสมารโฟน โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสามารถคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอรและสมารทโฟนได          
มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา คือ มีความคุนเคยในการใชคอมพิวเตอรและสมารทโฟน, คอมพิวเตอรและสมารทโฟ
นชวยใหคุณภาพชีวิตของทานดีข้ึน, เขาใจหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรได, 
สามารถตดิตั้งและใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการติดตอสื่อสาร ใชงานบริการตาง ๆ, และสามารถตรวจและกําจัด
ไวรัสดวยโปรแกรมปองกันไวรัส และปรับปรุงโปรแกรมใหเปนปจจุบัน ตามลําดับ 
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  (3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดํารงชีวิต 

  นักเรียน มีความเห็นเก่ียวกับผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไปปฏิบัติของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดํารงชีวิต       
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชเทคโนโลยีชวยเพื่อใหการดํารงชีวิตของทาน
สะดวกสบายข้ึน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ใชเทคโนโลยีชวยเพื่อพัฒนาองคความรูของตนเอง เกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง, ใชเทคโนโลยีชวยเพื่อใหสรางโอกาสตาง ๆ ในชีวิตของทาน, ใชเทคโนโลยีชวยใหการเรียนรู
ของทานงายข้ึนบนอุปกรณเคลื่อนที่ผาน Smartphone Computer หรือ iPad, และใชเทคโนโลยีชวยเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทาน ตามลําดับ 

  (4) ความสามารถในการแกปญหา 
  นักเรียน มีความเห็นเก่ียวกับผลการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไปปฏิบัติของโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ความสามารถในการแกปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสามารถแกปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชโปรแกรมได            
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ เมื่อโปรแกรมตาง ๆ ที่ทานใชอยูเกิดปญหาข้ึน ทานสามารถใชองคความรูที่มีอยู 
มาแกไขปญหาเฉพาะหนาได, สามารถแกปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ เม่ือคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนเกิดความ
เสียหาย, และสามารถซอมบํารุง และแกไขปญหาเบื้องตนที่เกิดจากคอมพวิเตอร ตามลําดับ 

 

(1) โครงสรางองคการ 
  จากการศึกษาปจจัยดานโครงสรางองคการ ในตัวชี้วัดแรก คือ (1) ความเหมาะสมของการวาง
แผนการดําเนินงานและข้ันตอนในการสั่งการ สรุปไดวา การวางแผนการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีของผูเรียนและข้ันตอนในการสั่งการมีความเหมาะสม ตั้งแตการรับนโยบายมาจากทางสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และการดําเนินการจากทางโรงเรียนในการจัดประชุม เพ่ือเสนอ
นโยบายที่ไดรับใหคุณครูทุกทานทราบ พรอมกับมีการสั่งการไปยังหัวหนากลุมสาระฯตาง ๆ หรือกลุมบริหารงานทั้ง 
4 กลุม ผานการประชุม เพื่อใหดาํเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหแก
นักเรียนเปนไปตามนโยบาย 

    ตัวชี้วัดที่สอง การติดตอประสานงานภายในโรงเรียนมีความเหมาะสม สรุปไดวา การติดตอ
ประสานงานมีความเหมาะสม จากการที่แตละกลุมบริหารงาน กลุมสาระฯ หรือครูทุกคน เขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเอง จากการที่รูจัก คุนเคย และติดตอประสานงาน ดําเนินงานรวมกันในหลาย ๆ เร่ืองมาเปนเวลานาน           
อีกทั้งไดมกีารจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันบอยคร้ังเปนระยะ ๆ ภายในโรงเรียน ทําใหการติดตอประสานงานงายข้ึน 

ทั้งการติดตอประสานงานในรูปแบบที่เปนทางการ คือ การจัดประชุมภายใน และรูปแบบที่ไมเปนทางการ คือ         
การติดตอประสานงานผานทางแอปพลิเคชันไลน 
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  (2) บุคลากร 
  จากการศึกษาปจจัยดานบุคลากร ในตัวชี้วัดแรก บุคลากรมีเพียงพอ พบวา มีเพียงพอ เนื่องจาก
บคุลากรที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ คุณครูทุกคน ครูทุกคนจึงมีสวนชวยในการพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของนักเรียน เพราะครูทุกคนมีหนาที่ใหการอบรม สั่งสอน ใหความรูแกนักเรียน ใหนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน  
  ตัวชี้วัดที่สอง บุคลากรมีทักษะในการพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยี พบวา บุคลากรมีทักษะในการ
พัฒนาผูเรียน จากที่ทางโรงเรียนมีการทําการอบรมและพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับเร่ืองของ ICT โดยการมอบหมายใหครู
เขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ท่ีไดทําหนังสือเชิญมาถึงทางโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถมากพอที่จะนาํไปถายทอดใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดรับการฝຄกฝน และการพัฒนาความสามารถตนเอง 
  (3) งบประมาณ 

  จากการศึกษาปจจัยดานงบประมาณ ตัวชี้วัดแรก การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม พบวา           
ไมเหมาะสม เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใหกลุมบริหารทั้ง 4 กลุม โดยแตละกลุมจะไดรับ
งบประมาณในจํานวนที่ใกลเคียงกัน โดยกลุมบริหารวิชาการจะไดรับการจัดสรรเยอะท่ีสุด เนื่องจากเปนสวนที่เก่ียวของ
กับการพัฒนานักเรียน แตการพัฒนานักเรียนไมสามารถพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางเดียวได ตองไดรับการพัฒนา       
ในทุก ๆ ดาน ทําใหการจัดสรรงบประมาณมีการนําไปใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ทําใหงบประมาณไมเหมาะสม 

  ตัวชี้วัดที่สอง การจัดสรรงบประมาณมีเพียงพอ พบวา ไมเพียงพอ จากในเรื่องของการพัฒนา
ผูเรียน ทางโรงเรียนและครูไมสามารถท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดแคดานเทคโนโลยีเพียงดานเดียวเทานั้น แตยังตองมี         
ดานอ่ืน ๆ ดวย ที่ตองไดรับการพัฒนา ทําใหตองมีการจัดสรรงบประมาณไปใชในการพัฒนาในดานตาง ๆ และ          

ในการจัดทําโครงการแตละคร้ังจะตองทําการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ซ่ึงบางคร้ังงบประมาณที่ไดรับ          
ไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

  (4) สถานท่ี 

  จากการศึกษาปจจัยดานสถานที่ ตัวชี้วัดแรก มีสถานที่ที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปไดวา โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูที่หลากหลายพรอมที่จะสงเสริมความรูใหแกนักเรียน ซึ่งมีสถานที่ที่ใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย มีหองคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาคนควา หองโฮมเทียเตอร หองสมุดของ
โรงเรียนและของกลุมสาระ รวมถึงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจากทางหองสมุดของโรงเรียน 

  ตัวชี้วัดที่สอง สถานที่ที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ สรุปไดวา ทางโรงเรียนมีสถานที่ที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ ทั้งหองคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาคนควา หองโฮมเทียเตอร หองสมุดของโรงเรียนและของกลุมสาระ 
รวมถึงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจากทางหองสมุดของโรงเรียน โดยสถานท่ีตาง ๆ ที่ไดกลาวขางตน 
ทางโรงเรียนจะมีการตรวจสอบอยูเสมอ 
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  (5) วัสดุอุปกรณ 
  จากการศึกษาปจจัยดานวัสดุอุปกรณ ตัวชี้วัดแรก วัสดุอุปกรณมีความทันสมัยและเพียงพอตอ
ความตองการ พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอร แท็บเล็ต เคร่ืองพิมพ หองโฮมเทียเตอร และกระดานอัจฉริยะ ซึ่งโดย
ภาพรวมแลว อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ และมีความเพียงพอตอความตองการของนักเรียน สวนใน
เร่ืองของความทันสมัย อุปกรณดังกลาวยังไมมีความทันสมัย เนื่องจาก การจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร แท็บเล็ต 
เคร่ืองพิมพ และกระดานอัจฉริยะ จําเปนจะตองไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ ซ่ึง
งบประมาณในสวนนี้บางครั้งมีไมเพียงพอ 

  ตัวชี้วัดที่สอง มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอตอความตองการ พบวา โรงเรียนเรียนพัน
ทายนรสิงหมีการจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการ โดยทางโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยาไดมีการจัดสรร
งบประมาณสําหรับนํามาใชในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ และมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอ
ความตองการ หากงบประมาณไมเพียงพอจะทําการระดมทุนเพิ่มเติม โดยการจัดผาปา จัดงานวิ่ง หาผูบริจาค             

และการระดมทุนจากผูปกครอง 

 รูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติของโรงเรียนพัน
ทายนรสิงหวิทยา มีความสําคัญอยูที่ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ ซึ่งจะอธิบายปจจัยที่นาํไปสูผลสาํเร็จของการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัติของโรงเรียน
พันทายนรสิงหวิทยา ดังตอไปนี้  
  (1) โครงสรางองคการ : การวางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนในการสั่งการมีความเหมาะสม 
และ การติดตอประสานงานภายในโรงเรียนมีความเหมาะสม โดยสองสวนนี้ ถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่การนํานโน
บายไปปฏิบัติตองคํานึงถึง เนื่องจากเปนตัวกําหนดถึงวัตถุประสงคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากไมมีการวางแผน 
การสั่งการที่เหมาะสม และการติดตอประสานงานที่เหมาะสม ประสิทธิผลที่ไดรับก็จะไมเปนไปตามนโยบาย 

  (2) บุคลากร : ในการพัฒนานักเรียนบุคลากรจะตองมีความเพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่ พรอมกันนั้นบุคลากรก็ตองมีทักษะในดาน
เทคโนโลยีที่เพียงพอ พรอมเปดรับสิ่งใหมใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อที่สามารถพัฒนานักเรียนใหมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน สามารถกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา 
  (3) สถานที่ : การพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถดานเทคโนโลยีได หองคอมพิวเตอร หองสมุด 
หองโฮมเทียเตอร และการบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ตองไดมาตรฐาน มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

เอ้ือตอการเรียนรู  
  4) วัสดุอุปกรณ : การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีใหกับนักเรียน วัสดุอุปกรณตองมีความ
ทนัสมัยและเพียงพอตอความตองการ ไมวาจะเปน เคร่ืองคอมพิวเตอร แท็บเล็ต เคร่ืองพิมพ หองโฮมเทียเตอร และ
กระดานอัจฉริยะ ตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ พรอมตอการใชงาน เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีไดอยางเต็มที่  
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 โดยสรุป รูปแบบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติของ
โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา มีดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้  มีเนื้อหาที่ เชื่อมโยงกับขอคนพบในการวิจัยดังกลาวขางตนโดย 
สาระสําคัญในภาพรวม ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ขอเสนอแนะจากการวิจัย และขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
ซึง่มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) รัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรชวยเหลือในเร่ืองของการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยี
ใหมคีวามทันสมัยมากข้ึน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

 

การวางแผนการดําเนนิงาน 
ข้ันตอนในการสั่งการ และ  

การติดตอประสานงาน 

ที่มีความเหมาะสม  

บุคลากรที่มีความเพียงพอ
ตอความตองการ  

และมีทักษะในดาน
เทคโนโลยทีีเ่พียงพอ 

สถานที่และการบริการสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศตาง ๆ  
มมีาตรฐาน มีความเหมาะสม 

และเพียงพอ 

วัสดุอุปกรณ 
ที่มคีวามทันสมัยและ

เพียงพอตอความตองการ 
การนํานโยบายไป

ปฏิบัต ิ

ความสําเร็จของการนํานยาบไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัต ิ
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 (1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนํานโยบายไทยแลนด 4.0 ไปปฏิบัติ ระหวางโรงเรียนขนาดใหญกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อศึกษาถึงความแตกตาง ขอดี ขอเสีย 

 (2) การเลือกปจจัยในการวิจัย ผูวิจยัใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวเนื่องจากมีความเกีย่วของกับนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 เปนหลัก แตยังคงมีอีกหลากหลายปจจัยที่มีความนาสนใจในการศึกษาคนควา ดังนั้น ในการศึกษา
คร้ังตอไป ควรมีการเลือกปจจัยที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดขอคนพบใหม 
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งานวิจยันี้เปนการศึกษาตนทุนคุณภาพภายในโรงพยาบาลกรณีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เพื่อวิเคราะห 
ขอมูลตนทุนคุณภาพอันจะนําไปสูการลดตนทุนคุณภาพทั้งกระบวนการ โดยดําเนินการศึกษาตนทุนคุณภาพ
ทางตรง ไดแก ตนทุนดานการปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ตนทุนดานความเสียหายภายในและ
ตนทุนดานความเสียหายภายนอก สําหรับการใหบริการในการรับชําระคารักษาพยาบาลของผูปวยนอก โดยการวจิัย
ไดเร่ิมจาก (1) ศึกษาระบบขอมูลตนทุนคุณภาพ (2) เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายการตนทุนคุณภาพ (3) จัดหมวดหมู 
แยกประเภทตามหลักทฤษฎีของตนทุนคุณภาพ พรอมทั้งทําการประเมินตนทุนคุณภาพในแตละข้ันตอน            
(4) วิเคราะหตนทุนคุณภาพเพื่อการจัดการมุงเนนการลดตนทุนคุณภาพโดยรวม (5) นํากิจกรรมแนวทางการจัดการ
คุณภาพที่มุงการลดตนทุนคุณภาพมาดําเนินการ (6) เปรียบเทียบตนทุนคุณภาพกอนปรับกิจกรรมและหลังปรับ
กิจกรรม สรุปผลการดําเนนิการและใชขอมูลเปนแนวทางในการบริหารการจัดการดานตนทุนคุณภาพของผูบริหาร 

ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ขอมูลตนทุนคุณภาพจะสามารถใชเปนตัวชี้วัดที่ดี ที่จะใชระบุปญหาเพื่อใชใน
การปรับปรุงตนทุนคุณภาพ โดยปจจัยตนทุนคุณภาพที่สงผลตอตนทุนคุณภาพโดยรวมมากที่สุดสําหรับงานวิจัยนี้ก็
คือตนทุนดานความเสียหายภายในกระบวนการ ซึ่งสามารถลดตนทุนคุณภาพโดยรวมได โดยการเพิ่มตนทุนดานการ
ปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ที่เหมาะสมในแตละชวงระยะเวลาในการทําการศึกษา 3 เดือน  
ซึง่ผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวาตนทุนคุณภาพโดยรวมสามารถลดลงไดอยางชัดเจนและทําใหวิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางกันของตนทุนคุณภาพแตละประเภทได
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ABSTRACT
This research is aimed to study the internal quality cost of a hospital under the 

supervision of a university in order to analyze the quality cost information leading to the 
reduction in quality cost toward the overall process. The research begins with the study of 
direct quality costs in which they are preventive cost, evaluation and assessment cost, 
internal damage cost, and external damage cost in association with the outpatient payment 
acceptance services. The attempts include: 1) the study of quality cost information system, 
2) the collection of data concerning quality cost transaction, 3) the categorization of quality 
cost data based on quality cost theory and the assessment of quality cost in each step, 4) the 
quality cost analysis toward a holistic picture of quality cost reduction, 5) the application of 
quality management toward a reduction in quality cost, and 6) the comparison between 
quality cost prior and after the adjustment activity in order to produce an executive 
summary report for the management of quality cost.  

The results showed that the information on quality cost can be used as an excellent 
indicator to identify problems pertaining to an improvement in quality cost. The process 
damage cost was found as the most important factor affecting the overall quality cost. 
However, it can be reduced by focusing on the increment of preventive as well as 
evaluation measures. During the 3-month of study, it clearly indicated that the overall 
quality cost can be reduced and the analysis of the relationship among each type of quality 
cost can be accomplished.  

Key Word : Quality cost, quality cost reduction, hospital
 

ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพที่มกีารพัฒนามาโดยตลอด มีหนวยบริการครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ โดยมี
โครงสรางระบบสุขภาพที่สําคัญประกอบดวย การบริการปฐมภูมิ การบริการทุติยภูมิ การบริการตติยภูมิ การบริการ
เฉพาะทาง และการบริการในระบบสงตอ นอกจากนี้ยงัมีระบบสนับสนุน ไดแก ระบบสนับสนุนดานทรัพยากร ระบบ
สนับสนุนดานวิชาการ ดานการวิจัย และระบบขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางการแพทย โดย ณ ปจจุบันหนวยบริการหรือ
สถานบริการสุขภาพจะประกอบไปดวยสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้จากการสํารวจสถานพยาบาลพบวา สวน
ใหญเปนของภาครัฐและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีจํานวนเตียงรวม 116,307 เตียง แบงเปนเขต
กรุงเทพมหานคร และในสวนภูมภิาค (แผนพัฒนาสถิติ สาขาสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557–2558) 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสถานพยาบาลตาง ๆ โดยสถานพยาบาลสุขภาพ
ภาครัฐ สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลไดจาก 3 กองทุน ไดแก สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดูแลการ
เบิกจายโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิประกันสังคม ดูแลการเบิกจายโดยสํานักงานประกันสังคม 
และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ดูแลการเบิกจายโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และยังมีระบบ
หลักประกันสุขภาพอ่ืน ๆ ในการเบิกจายคารักษาพยาบาลดวย ดังแสดงภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

ทีม่า : สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กรมบญัชีกลางเลขทีข่าว 09684 ประกาศ 19 ธันวาคม 2561 

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/(รักษา)กฎหมายระเบีบบ.html วนัที่สืบคน : 20 มกราคม 2562 

 

สวนสถานพยาบาลสุขภาพภาคเอกชน จะมีรายไดจากการลงทุนในตลาดหุน จากผูปวยที่ใชสิทธิประกัน
สขุภาพ ดูแลโดยบริษัทประกัน และสถานพยาบาลสุขภาพภาคเอกชนบางแหง อยูในระบบกองทุนสิทธิหลักประกัน
สขุภาพแหงชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการดวย ซ่ึงงบประมาณของประเทศที่มี
อยูอยางจํากัด ทําใหสถานพยาบาลตองมีการปรับตัวในเร่ืองของการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการตอบสนองนโยบายภาครัฐ 
 

1. เพื่อศึกษาระบบตนทุนคุณภาพหนวยการเงินผูปวยนอกของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
2. เพื่อศึกษากิจกรรมที่สงผลตอตนทุนคุณภาพหนวยการเงินผูปวยนอกของโรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
3. เพื่อศึกษาวเิคราะหผลการดําเนินการตามกิจกรรมที่เก่ียวกับตนทุนคุณภาพหนวยการเงินผูปวยนอกของ

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
4. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนคุณภาพกอนและหลังการปรับกิจกรรมหนวยการเงินผูปวยนอกของโรงพยาบาล

สงักัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ที่ดําเนินการรักษาผูปวย ตรวจวินิจฉัยอาการ
เจ็บปวย การใหบริการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงการสรางผลงานทางวิชาการดานการแพทย 

บคุลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล 

ผูใชบริการหรือผูรับบริการ หมายถึง ผูปวย และ/หรือ ผูมาติดตอใชบริการที่หนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

โดยหลังจากไดรับการบริการตามตองการแลว มีการจายคาบริการใหกับหนวยงานนั้น 
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การบริการ หมายถึง การบริการใหกับผูที่มาใชบริการที่โรงพยาบาล เชน การกรอกประวัติใหกับผูรับบริการ 
การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ซึ่งไมเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

อุบัติการณ หมายถึง เหตุการณผิดปกติ หรือเหตุการณไมพึงประสงค หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนโดย
อาจจะกอใหเกิด ความเสียหายทางดานรางกาย จิตใจและทรัพยสิน ตอผูรับบริการ ผูมาติดตอรับบริการ บุคลากร 
และโรงพยาบาล 

คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการโดยสรางความพอใจใหกับลูกคา และ
มีตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม 

ตนทุน หมายถึง จํานวนทรัพยากรที่ใชไปเพื่อวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใด เพื่อใหไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 
สวนใหญตนทุนจะแสดงในรูปตัวเงิน (monetar  meas rement) 

ตนทุนคุณภาพ หมายถึง คาใชจายที่เก่ียวเนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดคุณภาพ โดยตนทุนคุณภาพ
จะเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ โดยตนทุนคุณภาพประกอบไปดวย ตนทุนดาน
การปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ตนทุนดานความเสียหายภายใน ตนทุนดานความเสียหายภายนอก 

กิจกรรมที่เก่ียวกับตนทุนคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ในแตละฝายขององคกร ไดแก การ
วางแผนดานคุณภาพ การฝຄกอบรมพนักงาน การตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย การตรวจสอบการบันทึกคา
รักษาพยาบาล การตรวจสอบซ้ํา การแกไขขอผิดพลาด

1. สามารถเขาใจหลักการบริหารและการจัดการดานตนทุนคุณภาพไดดียิ่งข้ึน 

2. สามารถมองเห็นปญหาของตนทุนคุณภาพที่แทจริง ที่แสดงในรูปแบบของการเงิน ทําใหงายตอ 

การเขาใจ 

3. สามารถระบุและลําดับความสําคัญของอุบัติการณที่ตองการลดตนทุนคุณภาพโดยรวมไดอยางชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

4. สามารถนําไปใชลดตนทนุคุณภาพที่เหมาะสมกับการบริการ และใชเปนแนวทางการบริหารจัดการดาน
ตนทุนคุณภาพของผูบริหารตอไป 

 

จันทรจิรา ศักดิ์อรุณชัย (2559) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหกระบวนการซัพพลายเชนในธุรกิจบริการ 
กรณีศึกษาการหาตนทุนซัพพลายเชนของงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกโดยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม” โดยการวิจัย
คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหาตนทุนคาใชจายและการใชทรัพยากรในแตละกิจกรรมของงานบริการเภสัช
กรรมผูปวยนอก รวมถึงการนําเสนอทางเลือกใหมในการจัดการกระบวนการทางซัพพลายเชนของธุรกิจบริการ โดย
ผูบริหารสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรและแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จากการเก็บขอมูลและนําขอมูลของโรงพยาบาล A มาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาพบวาตนทุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาล A นั้นสูงข้ึน แตเนื่องจากโรงพยาบาล A ใชการเก็บขอมูลตนทุนในรูปแบบดั้งเดิมซ่ึงไมสามารถระบุได
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วาตนทุนการดําเนินงานที่สูงข้ึนนั้นมาจากสวนใด การใหคําปรึกษาในคร้ังนี้จึงเลือกใชการคํานวณตนทุนฐาน
กิจกรรมตามระยะเวลามาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหถึงสาเหตุดังกลาว เนื่องจากการคํานวณดวยวิธีนี้จะทําให
ทราบถึงตนทุนในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน โดยผลของการศึกษาพบวางานบริการทางเภสัชกรรมผูปวยนอกมี
ตนทุนตอเดือนในกิจกรรมการตรวจสอบใบสั่งยา กิจกรรมการจัดยา และกิจกรรมจายยาสูงถึง 50,147.82 บาท 
24,486.75 บาท และ 22,286.44 บาท ตามลําดับ และสามารถทราบถึงตนทุนที่สูญเปลาไมไดนํามาทํากิจกรรมใด 
ๆ ในหมวดทรัพยากรบุคคลสูงถึงรอยละ 73.97 จึงจําเปนตองใหความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเปน
อันดับแรก ดังนั้นผูบริหารจึงควรปรับจํานวนบุคลากรและปรับหนาที่ของบุคลากรใหเหมาะสมเพื่อลดตนทุนในการ
ดําเนินงานในหมวดบุคลากรลง เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เลอศักดิ์ ดานตระกูล (2560) ศึกษาเร่ือง “การลดตนทุนคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผูผลิตขวดแกว” โดย
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาตนทุนคุณภาพภายในโรงงานกรณีศึกษา เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลตนทุนคุณภาพอันจะนําไปสูการลดตนทุนคุณภาพทั้งกระบวนการ ใหกับโรงงานกรณีศึกษา งานวิจัย
นี้เปนการศึกษาในโรงงานผูผลิตขวดแกว โดยจะดําเนินการศึกษาตนทุนคุณภาพทางตรง ตนทุนการตรวจสอบ 
ตนทุนการปองกัน ตนทุนความบกพรองภายในและตนทุนความบกพรองภายนอก สําหรับการผลิตขวดโซดาสิงห 
ขนาด 325 ml ( oda  325 ml) ซึ่งเปนผลิตภัณ ตัวหลักที่โรงงานกรณีศึกษาทําการผลิต โดยการวิจัยไดเร่ิม
จาก 1) ศึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลตนทุนคุณภาพ 2) แบงหมวดหมูตนทุนคุณภาพแตละประเภท       
3) วิเคราะหตนทุนคุณภาพเพื่อการจัดการมุงเนนการลดตนทุนคุณภาพโดยรวม 4) นําแนวทางการจัดการคุณภาพที่
มุงการลดตนทุนคุณภาพมาดําเนินการ โดยผลการวิจัยที่ได แสดงใหเห็นวาขอมูลตนทุนคุณภาพจะสามารถใชเปน
ตัวชี้วัดที่ดี ที่จะใชระบุปญหาวิกฤตที่ใชในการปรับปรุงตนทุนทุนคุณภาพ โดยปจจัยตนทุนคุณภาพที่สงผลตอตนทุน
คุณภาพโดยรวมมากที่สุดสําหรับงานวิจัยนี้ก็คือตนทุนความบกพรองทางคุณภาพภายในกระบวนการ ซ่ึงทาํใหผูวิจัย
สามารถนํามาทําการปรับปรุงทําใหสามารถลดตนทุนคุณภาพโดยรวมได โดยการเพิ่มการปองกันและเพิ่มการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมในแตละชวงระยะเวลาในการทําการศึกษา 12 สัปดาห ซ่ึงผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวา
ตนทุนคุณภาพโดยรวมสามารถลดลงไดอยางชัดเจนและทําใหสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางกันของตนทุน
คุณภาพแตละประเภทได 
 

 โครงสรางองคกรของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ที่ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการผูปวยนอก ประกอบดวย
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตนทุนคุณภาพ ดังนี้ 

- งานเวชระเบียน   ( egister : E)  
- คลินิกผูปวยนอก  ( t atient epartment : ) 
- การเงิน   ( ashier : )  
- เภสัชกรรม   ( harmac  : ) 
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 ในกรณีศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษา กระบวนการในการใหบริการ การรับชําระคารักษาพยาบาลกรณี
ผูปวยนอก และพบอุบัตกิารณ ดังแสดงภาพที่ 2 

 

 

 การเก็บขอมูล มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาขอมูลตนทุนคุณภาพ รวมทั้งทาํการออกแบบตารางการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของการบันทึกขอมูลของกรณีศึกษาการรับชําระคารักษาพยาบาล ซึ่งจะประกอบดวยตนทุน
ดานการปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ตนทุนดานความเสียหายภายใน และตนทุนดานความ
เสียหายภายนอก ซึ่งสามารถแสดงประเภทของแตละกิจกรรมที่กอใหเกิดตนทุนคุณภาพ ในกระบวนการใหบริการ
รักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกในกรณีศึกษา ดังแสดงภาพที่ 3 
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 เปนการนํารายการตนทุนคุณภาพของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลกอนทําการ
ปรับปรุงเปนระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม ถึงตุลาคม 2561) และไดทําการระบุตนทุนคุณภาพออกมาเปน
หมวดหมู โดยเปนไปตามหลักการทฤษฎีตนทุนคุณภาพ คือ ตนทุนดานการปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบ
ประเมินผล ตนทุนดานความเสียหาย ซึ่งแบงไดเปน ตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหาย
ภายนอก ไดแก 
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 ผูวิจยัไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจยัไดออกแบบไว ไดแก 
ตนทุนการวางแผนดานคุณภาพ ตนทุนการฝຄกอบรมพนักงาน ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 1 ดังแสดงไดดังนี้ 

P)

1, 3, 6 ตนทุนการวางแผนดานคุณภาพ บาทตอราย 

2, 4, 5, 7 ตนทุนการฝຄกอบรม บาทตอราย 

 

 ผูวิจยัไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจยัไดออกแบบไว ไดแก 
ตนทุนการตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย ตนทุนการตรวจสอบการบันทึกคารักษาพยาบาล ในกระบวนการ
ใหบริการ โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 2 ดังแสดงไดดังนี้ 

 การจัดกลุมขอมูลตนทุนคุณภาพดานการตรวจสอบประเมินผล (A) 

A1 ตนทุนการตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย บาทตอราย 

A2 ตนทุนการตรวจสอบการบันทกึคารักษาพยาบาล บาทตอราย 

 ผูวิจยัไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจยัไดออกแบบไว ไดแก 
ตนทุนการตรวจสอบซํ้าการลงทะเบียนสิทธิที่ผิดพลาด ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่
ผิดพลาด ตนทุนการแกไขคารักษาพยาบาลผิดพลาด บกพรอง ( e- or ) ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถ
นําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 3 ดังแสดงไดดังนี้ 

IF)

สญัลักษณ รายการ หนวยวัด 

IF1 ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการลงทะเบียนสิทธิที่ผิดพลาด บาทตอราย 

IF2 ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด บาทตอราย 

IF3 ตนทุนการแกไขคารักษาพยาบาลผดิพลาด บกพรอง ( e- or ) บาทตอราย 

 ผูวิจยัไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจยัไดออกแบบไว ไดแก 
ตนทุนการทําเร่ืองคืนเงินใหแกผูรับบริการ ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุม
ของขอมูลไดตามตารางที่ 4 ดังแสดงไดดังนี้ 
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4 EF)

E 1 ตนทุนการทําเร่ืองคืนเงินใหแกผูรับบริการ บาทตอราย 

จากผลการวเิคราะหขอมูลของโรงพยาบาลกรณีศึกษา พบวา มีการเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ในระยะเวลา 3 เดือน 

(กุมภาพันธ ถึงเมษายน 2562) แบงเปนการเพิ่มตนทุนดานการปองกันรวมเทากับ 11.38 บาทตอราย และตนทุนดาน
การตรวจสอบประเมินผลรวมเทากับ 12.30 บาทตอราย ซ่ึงจากการเพ่ิมตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการ
ตรวจสอบประเมินผล มีผลใหโรงพยาบาลกรณีศึกษามีตนทุนดานความเสียหายภายในลดลงจาก 4.81 บาทตอราย
เปน 0.59 บาทตอราย คิดเปนรอยละ 87.73 เม่ือเทียบกับชวงกอนปรับปรุง และตนทุนดานความเสียหายภายนอก
ลดลงจาก 0.0728 บาทตอรายเปน 0.0221 บาทตอราย โดยคิดเปนรอยละ 69.64 เมื่อเทียบกับชวงกอนปรับปรุง 
 ทั้งนี้จากการเพิ่มตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
2562 โดยตนทุนจากการตรวจสอบซ้ําการลงทะเบียนสิทธิที่ผิดพลาด ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดานคุณภาพจากเดิม 

ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 4 ชั่วโมง และเพิ่มการฝຄกอบรมพนักงาน         
จากเดิมเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 ครั้ง คร้ังละ 3 ชั่วโมง และเพิ่มจํานวนพนักงานที่อบรม
จากเดมิ 10 ราย เปน 20 ราย สงผลใหตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลง
จากเดิม และ ตนทุนจากการตรวจสอบซํ้าการบันทึกคารักษาพยาบาลท่ีผิดพลาด ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดาน
คุณภาพจากเดิม ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 8 ชั่วโมง และเพิ่มการฝຄกอบรมพนักงาน 
จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง คร้ังละ 2 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 4 ชั่วโมง โดยเพิ่มจํานวนพนักงานที่อบรมจากเดิม 

30 ราย เปน 40 ราย สงผลใหตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิม 
และตนทุนจากการแกไขคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด บกพรอง ( e- or ) ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดานคุณภาพ
จากเดิม ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 4 ครั้ง คร้ังละ 3 ชั่วโมง และเพิ่มการฝຄกอบรม
พนักงาน จากเดิมเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 4 ชั่วโมง สงผลใหตนทุนดานความ
เสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิม จากนั้นในเดือนมีนาคม 2562 ตนทุนจากการ
ตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ไดลดการฝຄกอบรมพนักงาน จากเดิมเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 4 ชั่วโมง 
เปนเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมงและลดจํานวนพนักงานที่อบรมจากเดิม 40 ราย เปน 38 ราย สงผลใหตนทุน
ดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิมอยางตอเนื่อง และจากนั้นในชวงเดือน
เมษายน 2562 ทําการรักษาสภาพเดิมของการลงทุนในสวนของตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบ
ประเมินผลไวเพื่อใหตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกในกระบวนการการ
ใหบริการลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลใหตนทุนคุณภาพโดยรวมมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาผลของการดําเนินการมี
ความสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักการของ he ontin o s mpro ement 
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จากผลการวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลกรณีศึกษามีการลงทุนที่ต่ําสําหรับตนทุนดานการ

ปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ซึ่งสงผลใหเกิดตนทุนที่สูงสําหรับตนทุนดานความเสียหายภายใน
และภายนอก ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการแกผูรับบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึน จึงควร
เพิ่มในสวนของตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล เพื่อใหตนทุนดานความเสียหาย
ภายในและภายนอกลดลงตามขอเสนอแนะดังนี้

จากการสํารวจ พบวา โรงพยาบาลกรณีศึกษามีการประชุมวางแผนดานการปองกันในกระบวนการการ
ใหบริการ ซึ่งพบวาการประชุมวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานมีระยะเวลานอยเกินไป และสําหรับบางครั้งในการ
ประชุมระหวางหนวยงานนัน้ มักจะประสบกับปญหาในเร่ืองการแกไขปญหาและการวางแนวทางการปองกันปญหา
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและการวางแผนดานการปองกันไมมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น
ทางผูวิจยัเห็นวาโรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีการประชุมวางแผนดานการปองกัน โดยทําการวาจางผูเชี่ยวชาญมา
ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเพื่อใหระหวางหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในการปฏิบัตงิาน 

จากการสํารวจพบวา โรงพยาบาลกรณีศึกษามกีารเพิ่มพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนสิทธิ
ผูปวย และในดานการบันทึกคารักษาพยาบาลเพื่อรองรับการขยายการใหบริการที่เพิ่มมากข้ึนจากสถิติของ
ผูรับบริการที่เพิ่มข้ึนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยสวนมากจะเปนพนักงานรายใหม ที่ยังขาดทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการลงทะเบียนสิทธิผูปวยและการบันทึกคา
รักษาพยาบาล ซึ่งถือวามีความสําคัญสําหรับกระบวนการใหบริการในดานการรับชําระคารักษาพยาบาลเปนอยาง
มาก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ทางผูวิจัยเห็นวาโรงพยาบาล
กรณีศึกษาควรมีการจัดอบรมการปฏิบัติงานใหกับพนักงานรายใหมทุกรายกอนการปฏิบัติงานจริง เพื่อควบคุม
ตนทุนคุณภาพโดยรวมใหคงที่หรือมีคาลดลง 

ผูวิจัยเห็นวาหลังจากที่โรงพยาบาลกรณีศึกษาไดดําเนินการตามแผนการดําเนินการที่ผูวิจัยไดทําการ
เสนอแนะ และมีผลทําใหตนทุนคุณภาพโดยรวมมีคาที่ลดลงแลว ทางโรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีการประชุม
ติดตามและควบคุมตนทุนคุณภาพในแตละประเภททุกสัปดาห รวมทั้งทาํการประเมินเพื่อปรับแผนงานใหเหมาะสม 
เพื่อควบคุมตนทุนคุณภาพโดยรวมใหมีคาคงที่หรือมีคาลดลงสอดคลองกับหลักการของตนทุนคุณภาพ และอีก
ประการหนึ่งคือ ตองคํานึงวาเม่ือเพิ่มตนทุนดานการปองกันในปริมาณที่มากข้ึน แมจะสงผลใหตนทุนดานความ
เสียหายลดลง แตอาจสงผลกระทบใหตนทุนรวมกลับกลายเปนสูงข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการลงทุนนั้นสูงหรือ
เปนระดับการลงทุนที่มากเกินไป ดังนั้น ถาจะมองถึงความคุมคาอาจตองพิจารณาถึงผลลัพธในระยะยาว 
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Advertising format and image perception on Honda City and Honda Jazz through 
Television Commercial Advertising (TVC) of Consumers in Bangkok
 

  กฤติพงษ  ธีระพงษ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการส่ือสารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา  สตะเวทิน 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของผูบริโภคจากโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ที่มคีวามสัมพันธ
กับภาพลักษณของรถยนตและความแตกตางในการรับรูภาพลักษณของผูบริโภค โดยการวิจัยนี้จะเลือกศึกษารถยนต
ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ ซึ่งอยูในกลุมรถยนตประเภท B-Segment กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคสื่อ
โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) จํานวน 10 คน สุมตัวอยางโดยใช 3 กลุมชวงอายุ คือ วัยเร่ิมตนทํางานอายุไมเกิน 25 ปที่
ถูกมองวาเปนกลุมเปาหมายของฮอนดาแจຍซ จํานวน 3 คน วัยทํางานอายุ 25 -34 ปที่ถูกมองวาเปนกลุมเปาหมายของ
ฮอนดาซิตี้ จํานวน 4 คน และวัยทํางานที่อายุ 35 ปข้ึนไปที่อยูนอกชวงอายุที่เปนกลุมเปาหมาย เพ่ือยืนยันการรับรูความ
แตกตางของฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ จํานวน 3 คน เก็บขอมูลโดยใชวิธีสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured 

Interview) ในลักษณะการสัมภาษณรายบุคคล (Individual Interview) และใชเคร่ืองมือเปนวีดีโอโ ษณารูปแบบ
โทรทัศน (TVC) ของรถยนตฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ เพื่อชวยใหกลุมตัวอยางเห็นภาพชัดเจน และนําผลสถิติจากการ
สัมภาษณทั้ง 10 คนมาวิเคราะหขอมูลในเร่ือง โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) วามีผลตอการมองภาพลักษณรถยนต
อยางไร และปจจัยที่มีผลตอการรับรูความแตกตางกันของโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) โดยการนําขอความหรือวลีที่
เหมือนกันหรือคลายกันจากขอมูลที่ไดมาแบงคํานิยามในกลุมประเภทเดียวกัน (Theme) มาสรางบทสรุป แนวคิด และ
หัวขอ เพื่อใชวเิคราะหหาแกนสาระ และตีความจนไดขอสรุปอยางละเอียดตามวัตถุประสงค 
 ผลการวิจัยพบวาสื่อโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) มีผลตอการรับรูและจดจําภาพลักษณของผูบริโภค           
เกิดจากองคประกอบในการนําเสนอในสวนของนักแสดงนําเปนหลัก ที่ทําใหรับรูถึงกลุมเปาหมายที่ฮอนดาตองการ
นาํเสนอคือ นักแสดงนําในโ ษณารูปแบบโทรทัศน(TVC) ของฮอนดาซิตี้เปนนักแสดงที่มีบุคลิกเปนผูใหญ และฮอนดา
แจຍซใชนักแสดงนําที่มีความเปนเด็กวัยรุน องคประกอบรองลงมาที่ทําใหการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคชัดข้ึนคือ 
ดนตรี และกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความเปนผูใหญวยัทํางานกับวัยรุน ซึ่งทําใหภาพลักษณของรถยนตทั้งสองรุนแตกตาง
กัน ทําใหสิ่งที่ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซนาํเสนอนั้นเกิดเปนการรับรูภาพลักษณที่ชัดเจนของผูบริโภค 
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ABSTRACT
This research aims to study consumer perception from TVCs that relate to image

and how difference about image perception towards B-segment cars including Honda City 
and Honda Jazz. the data was collected with 10 consumers by conducting the semi-
structured interviews and using TVCs as the stimulus.Selected consumers by using the 
example from 3 groups of ages. To begin with age under 25 years old this is a first jobber
and there are target of Honda Jazz 3 peoples. Next, age around 25 to 34 this group is 
working people and there is target of Honda City 4 peoples. And group of age more than 35 
years old this group is out of target but use them for contrast the different of Honda City 
and Honda Jazz 3 peoples. And use the result of data from 10 consumer that interview 
before about the analysis result of TVCs that show how difference about image perception
of TVC by use the similar or different sentence or word from the inform to divide the group 
of definition in theme for made conclude idea and topic to analyze and interpret the result 
of research aims.

The results showed that Honda’s TVCs were involved in the perception and image 
recognition of consumers. This was caused by the composition of the main actors that could 
help recognize the target audiences that Honda company wanted to communication. The 
leading actor of the Honda City TVC represented a luxurious life whereas Honda Jazz 
utilized a teenager leading actors to show its cheerfulness. The second element that made 
consumers perceive the images more clearly was the music and activities when adults and 
teenagers lived differently. The images of both cars were different. Honda designed and
presented such advertisements for both models of cars so that consumers were able to 
perceive them in different images.

Keywords :  Image, Television Commercial Advertising (TVC), B-Segment, Honda City,
Honda Jazz

 
ในปจจุบนันอกเหนือจากสมรรถนะรถยนตผูบริโภคสวนใหญหันมาสนใจรถยนตที่มีคุณลักษณะในการใชงานที่

มคีวามจําเปนตอกิจวัตรประจําวัน ความสะดวกสบาย และอรรถะประโยชนตางๆมากข้ึน แตความตองการของผูบริโภค
ทีเ่ปนวัยรุนหรือวัยทํางานที่ทําใหตัดสินใจซ้ือรถยนต คือ ภาพลักษณของรถยนต ที่บงบอกความเปนตัวตนของผูใชงาน 
ซึ่งภาพลักษณของรถยนตจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความนยิมและความตองการของผูบริโภคไปตามแตละยุคสมัย ซึ่งหนึ่ง
ในแบรนดอันดับตนๆของประเทศไทยท่ีผูคนนึกถึงและเลือกซ้ือคือแบรนด ฮอนดา (Honda) ที่มีความนิยมมากที่สุดใน
ทกุรุน คือ รถยนตในกลุม B-Segment อยาง ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ ซึ่งเปนรถยนตสองรุนที่มยีอดขายมากทสุดของ
ฮอนดา ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับรถยนตรถสองรุนนี้ 
(www.headlightmag.com, 2557-2561) 

จากความคิดเห็นและสื่อกลางในการใหขอมูลรถยนตตอผูบริโภคที่มีตอภาพลักษณของรถยนต ฮอนดาซิตี้
และฮอนดาแจຍซมีความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากฮอนดาแจຍซถูกมองวาเปนรถที่ดูวัยรุน แตสําหรับฮอนดาซิตี้ถูก
มองวาเปนรถยนตที่ดูเปนผูใหญเหมาะกับวัยทํางาน ไมมีความใกลเคียงกับความเปนวัยรุนเชนเดียวกับฮอนดาแจຍซ ซ่ึง
รถยนตทัง้สองรุนเปนรถยนตทีอ่ยูในกลุมเดียวกัน คือ กลุมรถยนตประเภท B-Segment ที่ตอบโจทยความคุมคา การใช
งานและเหมาะสําหรับวัยรุนเชนเดียวกัน แตกลับมีภาพลักษณที่ตางกัน ผูวิจัยจึงไดหาขอมูลเก่ียวกับชองทางในการ
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สื่อสารที่กอใหเกิดการรับรูภาพลักษณของผูบริโภค ทําใหพบวาสื่อโทรทัศน (Television) เปนหนึ่งในสื่อที่ผูบริโภคนิยม
มากที่สดุ และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนื่องจากเปนสื่อที่มีการผสมผสานทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหวของภาพ สงผลใน
แงการจดจํา การใหความประทับใจ โนมนาวใจไดดี ทําใหผูบริโภคเห็นภาพชัดข้ึน ทําใหการตลาดสวนใหญใชสื่อนี้ใน
การโ ษณา เพื่อใหผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณ  และสื่อสารขอมูลที่ตองการเผยแพรใหผูบริโภคตองการ
ออกไป โดยเรียกวา การโ ษณาทางโทรทัศน หรือ TVC (Television Commercial Advertising)  

(www.cho rod.com, 2561) (www.checkraka.com, 2559) (www.im2mar et.com, 2558) (Belch & Belch, 

2007) (เวลลี่, 2549/2005) 
รูปแบบการนําเสนอโ ษณาทางโทรทัศน (TVC) ที่เห็นกันอยูทั่วไปนั้น ประกอบดวยสองสวน ไดแก สวนที่เปน

ภาพ (The Video or Visual) กับขอความ (Superimposition – super) และสวนที่เปนเสียง (The Audio) ไดแก
คําพูด (Spoken Word) ดนตรีทีใ่ชประกอบโ ษณา (Music) และเสียงอ่ืนๆที่นํามาใชประกอบโ ษณา (Sound Effect) 

ซึ่งจะกอใหเกิดการจดจําภาพสินคานั้นๆ จากการสังเกต และประสบการณที่ผูบริโภคมีในทิศทางเดียวกันกับ
องคประกอบตางๆในโ ษณาโทรทัศน (TVC) จนกลายเปนภาพลักษณรถยนตที่ผูบริโภคจดจําในที่สุด 

(www.norden.co.th, 2559) 
ภาพลักษณที่รถยนต ฮอนดาซิตี้ และ ฮอนดาแจຍซ มีตอผูบริโภคเกิดจากความรูที่ผูบริโภคมีเก่ียวกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ประกอบดวยความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ( ecti e nowledge) และความรูเก่ียวกับการประเมินคาของตนเอง 
( ecti e nowledge) ทั้งนี้ ecti e nowledge คือ ขอเท็จจริง+คุณคา (Fact+Value) โดยการสราง
ภาพลักษณนั้นตองใหขอเท็จจริงและมาตรการในการประมาณคุณคาเกิดข้ึน ดังนั้น การที่บุคคลไดรับประสบการณจาก
การสังเกต มาจากประสบการณทีพ่บเห็นผูใชรถยนตในลักษณะตางๆที่มีชวงวัยตางกัน และมาจากการสังเกต สื่อตางๆ
ผานการโ ษณาสินคา รวมถึงโ ษณาในรูปแบบโทรทัศน (TVC) ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ หรือการศึกษาที่
แตกตางกันของแตละบุคคล สามารถกอใหเกิดเปนความเชื่อ ความรูสึก หรือความประทับใจที่เกิดข้ึนในจิตใจคน จนเกิด
การจดจําและตัดสินใจซ้ือในที่สุด (ธนญัญา เชรษฐา, 2532)  

ดวยปจจัยตางๆที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรูของผูบริโภค โดยการศึกษา
นั้นจะเลือกศึกษารถยนต ฮอนดาซิตี้ และฮอนดาแจຍซ ซึง่อยูในกลุมรถยนตประเภท B-Segment เชนเดียวกัน แตมี
ภาพลักษณที่ตางกัน ผูวิจัยจึงตองการวิจัยองคประกอบตางๆที่ทําใหเกิดการจดจําภาพลักษณรถยนตที่ตางกัน โดย
มุงเนนศึกษาผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของรถยนตทั้งสองรุนซึ่งเปนสื่อที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุด เพ่ือนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบกัน และนําผลวิจัยวิธกีารสรางภาพลักษณที่ฮอนดาแจຍซใชมาอางอิงเพื่อเปนแนวทางใหทางแบ
รนดฮอนดาสามารถนํามาใชในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณรถยนตใหไปในทิศทางที่ตองการได 
 

1. เพื่อศึกษาโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ที่มีความสัมพันธกับภาพลักษณของรถยนตฮอนดาซิตี้ และ 
ฮอนดาแจຍซ 

2. เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณที่แตกตางกันของผูบริโภคตอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของรถยนต
ฮอนดาซิตี้ และ ฮอนดาแจຍซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1. โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) สงผลตอการรับรูภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้ และ ฮอนดาแจຍซ 

2. โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ที่แตกตางกันระหวางรถยนตฮอนดาซิตี้ และ ฮอนดาแจຍซเปนปจจัยในการ
รับรูภาพลักษณที่แตกตางกันของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) โดยสัมภาษณ
ผูบริโภคสื่อโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ทั้งหมดในกรุงเทพ จํานวน 10 คน โดยแบงเปน 3 ชวงอายุ คือ วัยเร่ิมตน
ทํางานที่เร่ิมมีรายไดพอในการซื้อรถยนตคันแรก อายุไมเกิน 25 ปที่มีความเปนวัยรุน มองถึงความคุมคาในการเลือกซื้อ
รถยนตและถูกมองวาเปนกลุมเปาหมายของฮอนดาแจຍซ จํานวน 3 คน วัยทํางาน อายุ 25 -34 ปที่มีบุคลิกและทัศนคติที่
โตข้ึนกวาวัยรุน มีรายไดในการเลือกซ้ือรถยนตในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งถูกมองวาเปนกลุมเปาหมายของฮอนดาซิตี้ จํานวน 4 คน 

และวัยทํางานที่อายุ 35 ปข้ึนไปที่เปนเจาของธุรกิจหรือผูบริหารระดับสูงและอยูนอกชวงอายุที่เปนกลุมเปาหมายซึ่งมี
รายไดมากพอที่จะสามารถเลือกซื้อรถยนตโดยไมตองคํานึงถึงความคุมคา และคุณสมบัติเทาภาพลักษณของรถยนต เพื่อ
ยนืยันการรับรูของฮอนดาซิตี้ที่ถูกมองวาเปนรถยนตสําหรับผูใหญและยืนยันความแตกตางของฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ 
จํานวน 3 คน และใชวีดีโอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของรถยนตฮอนดาซิตี้ และฮอนดาแจຍซ มาใชเปนเคร่ืองมือใน
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อใหผูสัมภาษณไดขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองตรงตามจุดประสงคในการศึกษา 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ที่มุงการศึกษาวิจัยเพื่อเขาใจถึงการรับรู
ภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้ และฮอนดาแจຍซ ของผูบริโภค ตอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) โดยการสัมภาษณ 
(Interview) เปนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) ในลักษณะการสัมภาษณรายบุคคล 
(Individual Interview) และใชวีดโีอโ ษณาโทรทัศน (TVC) เปนเคร่ืองมือชวยใหกลุมตวัอยางเห็นภาพชัดเจนเพ่ือใหได
ขอมูลเปนไปตามจุดประสงคมากขึ้นและนําคําตอบในการสัมภาษณไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป

 การวิจัยนี้ใชกลยุทธในการเลือกตัวอยางตามแนวทางที่เปนตนแบบของกลยุทธการเลือกตัวอยางในงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ถูกอางอิงมากที่สุด โดยเปนกลยุทธการเลือกตัวอยางที่เหมาะสมกับแตละบริบทของการวิจัยเชิงคุณภาพ           
ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ( iles and erman, 1994) โดย สัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่มีความเก่ียวของกับรถยนตโดยเลือกสัมภาษณผูใชรถยนตทั้งหมดในกรุงเทพ ทั้งเพศชายและเพศหญิง และ
กําหนดจํานวนตัวอยางตามแนวทางของ Nastasi and Schensul เปนการศึกษาโดยใชกลุมตวัอยางตาม ความพอเพียง
ของขอมูล ( ata ພcienc ) เลือกใชการศึกษาแบบ กรณีศึกษา ( ase t d ) ใชกลุมตัวอยางเปนจํานวน 10 คน    
ทีเ่ปนผูบริโภคสื่อโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) โดยแบงเปน 3 ชวงอายุ คือ วัยเร่ิมตนทํางานที่เร่ิมมีรายไดพอในการ
ซื้อรถยนตคันแรก อายุไมเกิน 25 ปที่มีความเปนวัยรุน มองถึงความคุมคาในการเลือกซื้อรถยนตและถูกมองวาเปน
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กลุมเปาหมายของฮอนดาแจຍซ จาํนวน 3 คน วัยทํางาน อายุ 25 -34 ปที่มีบุคลิกและทัศนคติที่โตข้ึนกวาวัยรุน มีรายได
ในการเลือกซื้อรถยนตในระดับที่สูงข้ึน ซ่ึงถูกมองวาเปนกลุมเปาหมายของฮอนดาซิตี้ จํานวน 4 คน และวัยทํางานที่อายุ 
35 ปข้ึนไปที่เปนเจาของธุรกิจหรือผูบริหารระดับสูงและอยูนอกชวงอายุที่เปนกลุมเปาหมายซ่ึงมีรายไดมากพอที่จะ
สามารถเลือกซื้อรถยนตโดยไมตองคํานึงถึงความคุมคา และคุณสมบัติเทาภาพลักษณของรถยนต เพื่อยืนยันการรับรูของ
ฮอนดาซิตี้ที่ถูกมองวาเปนรถยนตสําหรับผูใหญและยืนยันความแตกตางของฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ จํานวน 3 คน 
โดยใชระยะเวลาเก็บขอมูลผูสัมภาษณ 30-45 นาที ตอ ผูสัมภาษณ 1 คน 

 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการใชวีดีโอโ ษณาโทรทัศน (TVC) ของรถยนต
ฮอนดาซิตี้ และฮอนดาแจຍซ มาใชเปนเคร่ืองมือในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อใหผูสัมภาษณไดขอมูลที่ชัดเจนและ
ถูกตองตรงตามจุดประสงคในการศึกษา การรับรูและความคิดเห็นตอภาพลักษณของผูบริโภคที่มีตอรถยนต ฮอนดาซิตี้
( onda it ) และ ฮอนดาแจຍซ (Honda Jazz) ผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง (Semi-structured Interview) ที่เปนการสัมภาษณแบบไมกําหนดโครงสรางคําถามตายตัว เพียงกําหนด
แนวทางคําถามในลักษณะเปดกวาง ทําใหไดขอมูลมีความยืดหยุนและหลากหลาย 
4.

 ผูวิจัยไดแบงวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) 

และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) 

 ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลดานวิชาการจากแหลงขอมูล เชน เอกสารทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร 
บทความ ขอมูลจากอินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data)  

 เก็บขอมูลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
(Semi-structured Interview) ลักษณะการสัมภาษณเปนแบบไมเปนทางการ โดยคําถามจะครอบคลุมจุดประสงคและ
สอดคลองกับการวิจัย และไดรับอนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล (Trustworthiness) ดังนี้ 
 1. ผูสมัภาษณสรางความสัมพนัธในระหวางการสัมภาษณเพราะความไววางใจในการวิจัยอาจสงผลกระทบตอ
ความถูกตองของขอมูล 

 2. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ( em er hec ing) ดวยการใชขอมูลจากการสัมภาษณอยาง
ระมัดระวัง ผลของการสัมภาษณจะตองตรวจสอบเพื่อใหยืนยันความถูกตองของขอมูลและนํากลับมาใชได 
 3. การตรวจสอบวาขอมูลสามารถไววางใจได ( ependa ilit ) โดยการนําผลจากการสัมภาษณ ไปใหกับ
อาจารยทีป่รึกาาเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของแบบสัมภาษณวาตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม 
 4. ความสามารถในการนําผลงานวิจัยไปใช ( rans era ilit ) โดยนําขอมูลมาทําการเขียนเพื่อวิเคราะหขอมูล
และเพ่ือศึกษาบริบทที่มคีวามชัดเจนเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิจัยที่จะนํามาใชในบริบทที่คลายกัน 
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 5. การยืนยันผลการวิจัย ( om orma ilit ) โดยที่การวิจัยจะเก็บเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของไดเปนอยางดี 
ะรอมสําหรับการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนวาเปนขอมูลที่ไมมีอคติหรือความคิดของนักวิจัย 

 1. นําขอมูลที่ไดจากการถอดเสียงสัมภาษณและการบันทึกขอมูลจะถูกอานทบทวนหลายครั้งเพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ดีข้ึนของขอมูลโดยรวมและประเด็นสําคัญ 

 2. นําขอมูลที่ไดมาอานอีกคร้ัง นํามาตีความและนําขอความหรือวลีที่เก่ียวของกับภาพลักษณออกมา
 3. นําขอความหรือวลีทีเ่หมือนกันหรือคลายกันในขอมูลที่ไดมาของผูใหสัมภาษณทั้ง 10 คน มาวิเคราะหขอมูล
ในเร่ือง โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) วามีผลตอการมองภาพลักษณรถยนตอยางไร และปจจัยที่มผีลตอการรับรูความ
แตกตางกันของโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ตามแตละประเด็นที่ตั้งไว โดยแบงคํานิยามในกลุมขนาดใหญ (Theme) 

และกลุมยอย ( -theme) ภายใตคํานิยามของกลุมใหญของแตละประเด็นที่สัมภาษณ กระบวนการดังกลาวคือการ
สรางบทสรุป แนวคิด และหัวขอในขอมูล 

 4. ใชการวิเคราะหขอมูลวิเคราะหแกนสาระ ( hematic nal sis) ที่ไดจากการสัมภาษณมาตีความจนได
ขอสรุปอยางละเอียดตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตองการศึกษา
 5. การวิเคราะหโ ษณาโทรทัศน (TVC) โดยเปนการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพโดยเปนการใชวีดีโอโ ษณา
โทรทัศน (TVC) เพื่อเปนตัวแทนในการเขาถึงผลวิจัย เปนการตอกย้ําภาพลักษณใหผูสัมภาษณเห็นภาพที่ชัดข้ึน เพื่อใหผู
ถูกสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เปนไปตามขอเท็จจริงและตรงจุดประสงคการวิจัยมากข้ึน 

ผลการศึกษาเร่ือง “รูปแบบโ ษณา และการรับรูภาพลักษณที่มีตอรถยนต ฮอนดาซิตี้ ( onda it ) และ 
ฮอนดาแจຍซ (Honda Jazz) ผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC)” พบวา  

การตัดสินใจซื้อรถยนตของผูใหสัมภาษณทั้ง 10 คน มองจากภาพลักษณเปนหลัก โดยการพิจารณาจาก
รถยนตที่มภีาพลักษณที่มีการตอบโจทยความตองการของตนเอง ทั้งดีไซน และการสะทอนบุคลิกตนเองกอนเปนอันดับ
ตนๆในการเลือกซ้ือ โดยมองจากการนําเสนอรถยนตแตละรุนของฮอนดาผานสื่อโ ษณา โดยสื่อโ ษณาที่ผูใหสัมภาษณ
พูดถึงเปนอันดับแรก คือ โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ซึ่งผูใหสัมภาษณทุกคนกลาวเชนเดียวกันหมดวา โ ษณา
รูปแบบโทรทัศน (TVC) เปนสื่อที่แสดงออกถึงภาพลักษณรถยนตและกลุมเปาหมายที่แบรนดฮอนดาตองการนําเสนอทํา
ใหผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายเกิดความสนในสินคานั้นจนกอใหเกิดการตัดสินใจซื้อตอไปได ทําใหโ ษณารูปแบบ
โทรทัศน (TVC) เปนสื่อที่มีผลตอการมองภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซมากที่สุด เพราะเปนสื่อที่
สามารถเพ่ิมแรงดึงดูด ความสนใจ แสดงลักษณะการใชงาน และ ทําใหรับรูถึงภาพลักษณและความตองการของ
กลุมเปาหมายได  

สวนการมองภาพลักษณที่แตกตางกันของผูบริโภค มีผูใหสัมภาษณ 7 คนกลาววาการรับรูภาพลักษณที่ตางกัน
จากการนําเสนอของโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) และผูใหสัมภาษณ 3 คนรับรูจากผูใชงานรถยนตฮอนดาซิตี้
และฮอนดาแจຍซในชีวติประจําวันที่เจอรอบตัว โดยการรับรูภาพลักษณจากโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) เกิดข้ึนจาก
องคประกอบ 3 สวนคือ นักแสดงนําในโ ษณา ดนตรี และกิจกรรมท่ีนักแสดงทําในตัวโ ษณาที่แตกตางกันระหวาง
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ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ ซึง่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูภาพลักษณที่ตางกันของผูบริโภค โดยเกิดจากการรับรูจาก
โ ษณาผานการมองเห็นและไดยินที่สอดคลองกับประสบการณวาลักษณะการใชชีวิตและบุคลิกของคนที่ผูบริโภคเจอ
รอบตัว กับลักษณะการใชชีวิตและบุคลิกของนักแสดงนําในโ ษณาเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงตัดสินเปนภาพลักษณ
ของรถยนตที่แบรนดฮอนดานําเสนอ ซึ่งผูบริโภครับรูภาพลักษณผานสื่อโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) จาก
องคประกอบในการนําเสนอในสวนของนักแสดงนําเปนหลัก ที่ทําใหรับรูถึงกลุมเปาหมายที่ฮอนดาตองการนําเสนอคือ 
นกัแสดงนําในโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของฮอนดาซิตี้เปนนักแสดงที่มอีายุ และบุคลิกเปนผูใหญมาแสดงนําในตัว
โ ษณา ผูบริโภคจึงรับรูวา กลุมเปาหมายหลักที่ฮอนดาซิตี้ตองการสื่อสารเปนกลุมผูใหญวัยทํางาน และฮอนดาแจຍซที่นํา
นักแสดงนําที่มีความเปนเด็กวัยรุนมาแสดงนํา ทําใหผูรับรูวากลุมเปาหมายที่ฮอนดาแจຍซสื่อสารเปนกลุมเด็กวัยรุน ซึ่ง
องคประกอบรองลงมาที่ทําใหการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคชัดข้ึน คือ ดนตรี และกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความเปน
ผูใหญวัยทํางานกับวัยรุน ที่ผูใหญวยัทํางานจะมีกิจกรรมในการใชชีวิตอยูในหองทํางาน การขับรถอยูในเมือง รวมทั้งฟง
เพลงแนวคลาสสิคที่ทาํใหดูมีความเปนผูใหญมากกวาฮอนดาแจຍซที่เปนวัยรุน ชอบฟงเพลงสนุกสนานและมีกิจกรรมการ
ออกไปเที่ยวในสถานที่ตางๆพรอมเพื่อน ซ่ึงทําใหภาพลักษณของรถยนตทั้งสองรุนแตกตางกัน จากการตัดสินโดย
พื้นฐานประสบการณและสภาพแวดลอมโดยรอบของผูบริโภคที่เคยไดรับมานั้นตรงกับสิ่งที่ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ
นําเสนอออกมาจนเกิดเปนการรับรูภาพลักษณที่ชัดเจนของผูบริโภค 

 

ผลการศึกษาเร่ือง “รูปแบบโ ษณา และการรับรูภาพลักษณที่มีตอรถยนต ฮอนดาซิตี้ ( onda it ) และ 
ฮอนดาแจຍซ (Honda Jazz) ผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC)” จากการเก็บขอมูลผูใหสัมภาษณสอดคลองกับ
สมมติฐานโดยมีประเด็นที่นาสนใจและสามารถตอบวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1) โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) มคีวามสําคัญตอการรับรูภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซของ
ผูบริโภคเปนอยางมาก เนื่องจากภาพลักษณเปนปจจัยอันดับแรกที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถ จึงมีความ
จําเปนอยางมากในการสื่อสารภาพลักษณใหตรงกลุมเปาหมายที่ตองการ ซึ่งผูบริโภคจะรับรูภาพลักษณและตัดสินจาก
สิ่งที่สื่อสารออกมาใหผูบริโภคเห็นผานโ ษณา และการใชสื่อโ ษณาโทรทัศน (TVC) เปนสื่อที่สามารถเพ่ิมแรงดึงดูด 
ความสนใจ แสดงลักษณะการใชงาน ทําใหรับรูถึงภาพลักษณและความตองการของผูบริโภคได ซึ่งโ ษณารูปแบบ
โทรทัศน (TVC) เปนสื่อแรกที่ผูบริโภคนึกถึงเปนอันดับแรกที่ใชในการมองภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ 
ทาํใหสื่อโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) เปนสื่อที่มีผลตอการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคมากที่สุด  
 2) การรับรูภาพลักษณที่แตกตางกันของผูบริโภคจากการนําเสนอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของรถยนต
ฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซ เกิดจากการนําเสนอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ที่แตกตางกันจากองคประกอบ 3 สวน
คือ นักแสดงนําในโ ษณา ดนตรี และกิจกรรมที่นักแสดงทําในตัวโ ษณาที่แตกตางกันระหวางฮอนดาซิตี้และฮอนดา
แจຍซ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูภาพลักษณที่ตางกันของผูบริโภค โดยนักแสดงนํา บงบอกถึงชวงอายุ ลักษณะ
บุคลิก วาฮอนดาซิตี้ มีนักแสดงนําเปนผูใหญจึงถูกมองวาเหมาะสําหรับวัยทํางาน และ ฮอนดาแจຍซ มีนักแสดงนําเปน
เด็กวัยรุน จึงถูกมองวาเหมาะสําหรับวัยรุน และกิจกรรมที่ตางกันทําใหการรับรูภาพลักษณตางกันโดยกิจกรรมใน
โ ษณาของฮอนดาซิตี้อยูในหองทํางานและกิจกรรมในเมืองจึงถูกมองวาเหมาะสําหรับคนทํางานที่อยูในเมือง สวน
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ฮอนดาแจຍซเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เฮฮาเลนดนตรีกับกลุมเพื่อน จึงถูกมองวาเหมาะสําหรับวัยรุน จากดนตรีประกอบ
ที่เปนคนละแนวดนตรี ที่ฮอนดาซิตี้เปนแนวแจຍซ คลาสสิค ฟงงายไมตื่นเตนมากทําใหผูบริโภคเห็นวาเหมาะสําหรับ
ผูใหญ สวนฮอนดาแจຍซเปนแนวสนุกสนานทําใหถูกมองวาเหมาะสําหรับวัยรุน ทําใหสามารถยืนยันไดวาผูบริโภครับรู
ภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้และฮอนดาแจຍซผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ไดจากองคประกอบทั้ง 3 สวนใน
โ ษณา ที่ทาํใหผูบริโภครับรูภาพลักษณของรถยนตทั้งสองรุนไดแตกตางกัน 

 

 โ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) มผีลตอการรับรูภาพลักษณตอผูบริโภคเปนอยางมากและเปนสื่อที่ผูบริโภคนึก
ถึงเปนอันดับแรกในการรับรูภาพลักษณ จึงควรใหความสําคัญกับการนําเสนอภาพลักษณผานโ ษณารูปแบบโทรทัศน 
(TVC) เพื่อใหผูบริโภครับรูภาพลักษณที่ตองการนําเสนอไดอยางถูกตอง ซ่ึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอหรือ
ทิศทางที่ตองการสื่อสารภาพลักษณ สามารถเลือกไดจากนักแสดง ดนตรี และกิจกรรมที่นักแสดงทํา ที่บงบอกถึง
ภาพลักษณที่ตองการสื่อสารออกไป ผูบริโภคจะสามารถรับรูภาพลักษณไดถูกตองและไปในทิศทางเดียวกันกับการ
นําเสนอของแบรนดได หากปรับเปลี่ยนการนําเสนอโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC) ของฮอนดาซิตี้ จากนักแสดง 
กิจกรรมและดนตรีที่ดูมคีวามเปนผูใหญมาเปนเด็กวัยรุน ผูบริโภคจะสามารถรับรูภาพลักษณรถยนตฮอนดาซิตี้ไปในทาง
ของวัยรุนได หรือหากเปลี่ยนการนําเสนอของฮอนดาแจຍซจากนักแสดง กิจกรรมและดนตรีใหมีความเปนผูใหญ ผูบริโภค
จะสามารถรับรูภาพลักษณวาฮอนดาแจຍซมภีาพลักษณที่เหมาะกับผูใหญไดเชนกัน 

 เนื่องจากภาพลักษณของรถยนตที่แบรนดฮอนดานําเสนอจะถูกตัดสินรวมกับประสบการณ พืน้ฐานความรูและ
สภาพแวดลอมที่ตัวผูบริโภคเจอ จึงมีความสําคัญในการเลือกใชองคประกอบตางๆในโ ษณารูปแบบโทรทัศน (TVC)            

ที่ตรงกับความเปนจริงและประสบการณที่ผูบริโภคเจอ จะทําใหสามารถสื่อสารภาพลักษณกับกลุมผูบริโภคที่ตองการ
อยางมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกันได 
 

จิรชยุตม เสริมธระพัฒกุล. (2559) 
- - การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธีรเดช ฏิรวณิชยกุล. (2560) 

 การคนควาอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณ ิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประไพพิมพ สุธีวสินนนท และประสพชัย พสุนนท. (2559) 
 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Influence of YouTube Bumper Advertisement on Purchasing Decision Process of Food 
and Beverage Category among Gen Y

  คคนานต  จุ ามงคล
สาขาวชิาการสื่อสารการตลาดดจิิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา  สตะเวทิน
ภาควิชาการสื่อสารการตลาดดจิิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ที่มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของกลุมคนเจนวาย ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิง
ลึก เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมคนเจนวายตอนตน อายุ 18-27 ป จํานวน 5 ราย และกลุมคนเจนวาย
ตอนปลาย อายุ 28-37 ป จาํนวน 5 ราย รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 10 ราย 

ผลการศึกษาพบวา โ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มมีอิทธิพลตอกระบวนการ 
ตัดสินใจซื้อเกือบทุกลําดับของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยมีอิทธิพลตอ 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การรับรูของสินคา            
2) การสนใจสินคา 3) การประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจซ้ือ 4) การตัดสินใจซ้ือ โดยโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอรแต
ละตัวจะมีอิทธิพลตอกลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก สิ่งเราทาง
การตลาด เชน โ ษณาตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจัยที่ควบคุมได และสิ่งเราภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได เชน 
สภาพแวดลอมตาง ๆ หรือบริบทตาง ๆ ในขณะนั้น ถาโ ษณามีจุดจูงใจใหกลุมคนเจนวายมีทัศนคติคลอยตามไดมาก
เพียงใด จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาไดในลําดับข้ันที่สูงข้ึนมากข้ึนเทานั้น

:
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Abstract
The objective of this research is to study the influence of YouTube Bumper 

advertisement on purchasing decision process in the food and beverage category among Gen Ys.
Data was collected by conducting in-depth interviews with two sampled groups, i.e.: a group of 
five early Gen Y, aged between 18 and 27 years of aged and a group of five late Gen Y, aged 
from 28 to 37 years of age. The total numbers were 10 persons. 

The results of the research revealed that YouTube Bumper advertisements in food and 
beverage category affects, out of five steps of purchasing decision process, the first four steps 
which were product awareness, product interest, evaluation of alternatives before making 
decision and purchasing decision. The different Bumper advertisements influenced the two 
sample groups differently, depending on two stimuluses. On the one hand, they were 
controllable, marketing stimuli including advertisements. On the other hand, uncontrollable 
external stimuli like environment and contexts the individuals were currently in were another 
influencing factor. The better the stimulus in advertisements were, the more likely the potential 
purchaser can progress to the next step in the five steps of purchasing decision process. 

Keywords : Bumper Ads, Generation Y, Purchasing Decision Process
 

  ปจจุบันเทคโนโลยีไดนําพามนุษยกาวเขาสูสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบกับชีวิตประจําวันที่ขาดไมไดกับการ
พึ่งพาอุปกรณไฮเทค เพื่อเขาถึงโลกดิจิทัลที่คอยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน ทั้งเร่ืองสวนตัวและ
ธรุกิจ สังคมไทยเองก็เชนกัน กลุมคนไทยที่ครองแชมปຊการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 4 ปซอน ยังคงเปนกลุมคนเจนวาย 
(รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2561, สพธอ, 2562) จากรายงานของสํานักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวาสื่อที่คนไทยนิยมใชเวลาบนอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือโซเชียลมีเดีย โดยโซเชียล
มีเดียที่ไดรับความนิยมสูงสุดในป 2018 คือยูทูบ มียอดผูใชงานคิดเปน 98.8  ของจํานวนคนไทยทั้งหมดที่ใชงาน
อินเทอรเน็ต ปจจุบันพวกเราสามารถเขาถึงคอนเทนทไดอยางงายดาย ใคร ๆ ก็สามารถทําคอนเทนทได ทําใหจํานวน
คอนเทนทมีมากมายมหาศาล จนเกิดศึกแยงชิงเวลาการรับชมของผูบริโภคที่มีอยูอยางจํากัด ดังนั้นคําถามที่ตามมาคือ 
จะทําใหคนสนใจคอนเทนทหรือโ ษณาของแบรนดไดอยางไร กูเกิลเห็นถึงความเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผูบริโภค          
จึงเปดตัวโ ษณารูปแบบใหมบนยูทูบที่จะใชชื่อสั้น ๆ วา “บัมเปอร” คือโ ษณาวิดีโอรูปแบบหนึ่ง ที่แสดงผลในยูทูบ 
และวิดีโอชองทางอ่ืน ๆ ที่เปนพันธมิตรกับกูเกิล โดยโ ษณาบัมเปอรจะมีรูปแบบเฉพาะตัว คือมีระยะเวลาเพียง 6 วินาท ี

หรือต่ํากวาเทานั้น และเม่ือแสดงผลแลวจะเปนโ ษณาทีไ่มสามารถกดขามได จําเปนที่จะตองดูใหจบ กูเกิลไดใหขอมูลที่
นาสนใจเพิ่มเติมไววา รูปแบบโ ษณาบัมเปอรเหลานี้จะเหมาะสมกับกลุมลูกคาในวัย 18-49 ป ที่เร่ิมหันไปใชงาน
อุปกรณประเภทสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตเปนหลัก ซึ่งคือกลุมคนเจนวายเปนหลัก (โ ษณาบัมเปอรคืออะไร พรอมรู
เทคนิคการทําโ ษณาบัมเปอรใหดีข้ึน, ดิจิทัล มารเก็ตติ้ง วาว, 2561) 
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  กลุมแบรนดสินคาที่ผูวิจัยใหความสนใจเปนพิเศษ คือสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจากมีการ
แขงขันกันอยางดุเดือดในตลาด และมีความเคลือ่นไหวออกสินคาใหมตลอดเวลา ประกอบกับเปนประเภทสินคาที่ใชเม็ด
เงินโ ษณาบนสื่อดิจิทัลรวมสูงที่สุด จากการรายงานผลสํารวจมูลคาการใชจายเงินโ ษณาดิจิทัลในประเทศไทยในป 
2018 ของสมาคมโ ษณาดิจิทลัแหงประเทศไทย รวมกับกันตาร ทเีอ็นเอส (ไทยแลนด) พบวาสินคาประเภทอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ใชงบประมาณโ ษณาดิจิทลัรวมกันเปนมูลคา 2,107 คิดเปนอันดับ 1 ของกลุมสินคาทั้งหมด อีกทั้งผูวิจัยเปน
หนึ่งในนักการตลาดที่ตองวางแผนการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลใหกับแบรนดสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มดวย  
  จากที่ไดกลาวมานี้ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มของกลุมคนเจนวาย พรอมทั้งความคิดเห็น และพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ในรูปแบบนี้ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหการใชเคร่ืองมือทางการตลาดตาง ๆ ใหตอบวัตถุประสงคทางการ
ตลาด และเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ใหกับแบรนดหรือเอเจนซีที่ดูแลสินคา
กลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากนี้ ผูวิจยัไดทําการศึกษาแนวคิดที่ใชในการดําเนินการวิจัยที่สาํคัญ 3 แนวคิด ไดแก 
  1. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของ Philip Kotler (2000) กลาวคือ ผูบริโภคจะพิจารณาสิ่งที่เก่ียวของกับ
กระบวนการตัดสินใจทั้งดานความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมการซื้อ เปนกิจกรรมดานจิตใจ และทางกายภาพ ซึ่งเกิดข้ึน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืน โดยกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การรับรูถึงความตองการ หรือการรับรูปญหา 2) การคนหาขอมูล 3) การ
ประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

  2. แนวคิดการเปดรับสื่อของ lapper (1960) กลาวถึงกระบวนการเลือกเปดรับขอมูลขาวสารซึ่งเปนเคร่ืองมือ 

ที่ใชสําหรับกรองขอมูลขาวสารในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบไปดวยการกลั่นกรองตอไปนี้ 1) การเลือกเปดรับสื่อ        

2) การเลือกรับรูสาร และการตีความหมาย 3) การเลือกจดจําสาร 
3. แนวคิดเก่ียวกับจุดจูงใจในงานโ ษณาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537) โดยแรงจูงใจปกติก็คือ แรงกระตุน 

เพื่อจะไดเกิดการตอบสนองที่พอใจ นักการตลาดอาจจะจับจุดจูงใจเพื่อกระตุนความตองการ ซึ่งจุดจูงใจ อาจจะแบงได
เปน 2 กรณี 1) จุดจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ไดแก ปจจัยที่เก่ียวเนื่องมาจากงบประมาณในการซื้อ เพราะลูกคากอนที่จะลง
มือซื้อ จําเปนตองคิดถึงราคาของที่จะตองจายเงินกอน 2) จุดจูงใจที่เกิดจากอารมณ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่เกิดโดยปจจัยแหง
อารมณ เปนเร่ืองยากที่จะทําความเขาใจและเรียนรู แตอารมณนี้เปนมูลเหตุที่กอใหเกิดการตัดสินใจซื้อได 
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โ ษณายูทูบ 
รูปแบบบัมเปอร 

พฤติกรรมการเปดรับ
สือ่โ ษณายทูบู 
รูปแบบบัมเปอร 

ความคิดเห็นที่มีตอ
สือ่โ ษณายทูบู 

รูปแบบบัมเปอร ของ
สินคากลุมอาหารและ

เคร่ืองดื่ม  

กระบวนการตัดสินใจ
ซือ้สินคากลุมอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ของกลุม
คนเจนวาย 

 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ของกลุมคนเจนวาย 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสื่อโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของกลุม
คนเจนวาย 

  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคากลุมอาหารและ
เคร่ืองดื่มของกลุมคนเจนวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : ความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความคิดเห็นที่มีตอสื่อโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอร 
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อสนิคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของกลุมคนเจนวาย 

 

 
  งานวิจัยเร่ืองนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชวิธีศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ ผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) รวมถึงศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ทฤษฎีการทําการตลาดดวยสื่อโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอร โดยใชวิธีศึกษาขอมูลจากแหลงทุติยภูม ิ
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  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมเจนวาย เกิดในชวงตนของป 
พ.ศ. 2524 จนถึงปลาย พ.ศ. 2543 โดยอยูในชวงอายุ 18-37 ป ทัง้เพศชายและเพศหญิง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมคนเจนวาย จํานวนทั้งหมด 10 ราย ใชหลักเกณ การแบงกลุมตัวอยาง โดยจําแนกกัน
จากชวงอายุ เพื่อใหครอบคลุมกลุมเจนวายทั้งหมด คือ  
  1. กลุมเจนวายตอนตน ชวงอายุ 18-27 ป จาํนวน 5 ราย เพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 2 ราย 

  2. กลุมเจนวายตอนปลาย ชวงอายุ 28-37 ป จํานวน 5 ราย เพศชาย 2 ราย และเพศหญิง 3 ราย โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีความสมัครใจในการใหสัมภาษณ และพิจารณาเลือกตัวอยาง 
วามีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และมีการซื้อสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มอยูเปนประจําหรือไม เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยนี้ คือ แบบสัมภาษณ (Interview Form) โดยการศึกษาเอกสารทฤษฎีที่
เก่ียวของ ซึ่งไดครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนี้ การใชแบบสัมภาษณจะเปนสวนประกอบในการ
สัมภาษณกลุมเปาหมาย โดยผูสัมภาษณจะเปนผูกรอกขอมูลแทนกลุมเปาหมาย 

  งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําศึกษาในชวงระหวางวันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2562 

โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 4 ข้ันตอน ไดแก 
  1. กอนการสัมภาษณตองมีการหาขอมูลพื้นฐานของกลุมคนเจนวายที่เปนผูใหสมัภาษณ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
และเปนการคนหาชองทางในการติดตอเพื่อขอนัดสัมภาษณ 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) จากกลุมคนเจนวายที่มีการใชงาน
อินเทอรเน็ต และมีการซ้ือสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มอยูเปนประจํา จํานวน 2 กลุม รวมทั้งสิ้น 10 ราย  

  3. การสัมภาษณในรูปแบบการสัมภาษณทางบุคคล (Face to Face Interview) โดยใชระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ 2 ชั่วโมงตอคน และใชแบบสัมภาษณเปนคูมือในการถาม 

  4. เมื่อผูวิจัยมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมภายหลัง จะมีการขอนัดสัมภาษณเพิ่มเติม โดยผาน
ทางการสัมภาษณทางบุคคล (Face to Face Interview) 

 

 
  1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอรของกลุมคนเจนวาย พบวา กลุมคนเจนวาย 

ทั้งสองกลุม มีพฤติกรรมและวัตถุประสงคการเปดรับสื่อโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอรคอนขางไปในทิศทางเดียวกัน โดย
แบงเปน 3 รูปแบบหลัก ๆ    

   1.1 เมื่อเจอโ ษณาที่ไมตรงกับความสนใจ หรือเจอโ ษณาที่ไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ดูอยู จะดูแบบผาน ๆ 

ไมไดสนใจหรือตั้งใจดูมากนัก  
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  1.2 เมื่อเจอโ ษณาที่ตรงกับความสนใจ หรือเจอโ ษณาที่สอดคลองกับเนื้อหาที่ดูอยู สามารถดึงดูด
ความสนใจกลุมเจนวายทั้งสองกลุมในขณะนั้นทําใหหันมาตั้งใจดู โดยอาจจะประเมินสินคานั้นเปนหนึ่งในทางเลือกของ
การตัดสินใจซื้อในอนาคตได 
   1.3 เม่ือกลุมเจนวายทั้ง 2 กลุมเจอโ ษณาท่ีตรงหรือไมตรงกับความสนใจ โ ษณาท่ีสอดคลอง
หรือไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ดูอยู แตเปนโ ษณาที่นาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจใหหันมาสนใจโ ษณาได หรือเม่ือ
โ ษณาที่แสดงข้ึนมาสามารถตอบโจทยความตองการหรือสามารถแกปญหาในขณะนั้นได จะย่ิงใหความสนใจมากข้ึนจน
อาจจะกดดูรายละเอียดตอ เพื่อดูวาควรจะตัดสินใจซื้อสินคานั้นหรือไม 
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสื่อโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของ
กลุมคนเจนวาย พบวากลุมเจนวายทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน โดยกลุมคนเจนวายตอนตนมีจุดจูงใจที่เกิดจาก
อารมณมากกวาเหตุผล มีความคิดเห็นวาโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอรของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนโ ษณาที่
สั้น กระชับ เขาใจงาย ไมซบัซอน สามารถดึงดูดความสนใจไดในวินาทีแรก ๆ ดวยภาพและเสียง ในขณะที่กลุมคนเจนวาย
ตอนปลายมีจุดจูงใจที่เกิดจากเหตุผลมากกวาอารมณ มีความคิดเห็นวาโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุม
อาหารและเคร่ืองดื่ม เปนโ ษณาที่สั้นเกินไป ไมเพียงพอที่จะทําใหเขาใจถึงเนื้อหาใจความสําคัญของโ ษณาได 
  นอกจากนี้ กลุมเจนวายทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของโ ษณายูทูบ 
รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ในสวนของเนื้อหา กลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นวาควรจะบอกใจความสําคัญของโ ษณาที่
ตองการสื่อสารแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา ไมซับซอน โดยเลือกใจความสําคัญเพียงอยางเดียว ดังนั้น เนื้อหาที่ตองการ
สื่อสาร ถาเปนขอมูลใหม จะสามารถดึงดูดความสนใจไดมากกวาขอมูลเดิมที่รูอยูแลว ยกตัวอยางเชน การออกสินคาใหม 
หรือนําเสนอโปรโมชั่นใหม เปนตน  
  ในสวนของรูปแบบการนําเสนอ กลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นวาควรจะมีวิธีการนําเสนอใหดูนาจดจํา 
และสามารถดึงดูดความสนใจของคนดูไดดวยภาพหรือเสียง หรือทั้งสองอยาง โดยนําเสนอหนาตาของอาหารและ
เคร่ืองดื่มใหดูนากิน ทั้งภาพและสีสันของภาพ มีการขยายรูปของสินคาใหเห็นอยางใกลชิด เห็นแลวสามารถสัมผัสไดถึง
ความอรอยและรสชาติของอาหารและเคร่ืองดื่มนั้น ๆ ได รวมถึงเสียงของโ ษณา นอกจากจะมีสวนชวยดึงดูดความ
สนใจใหหันมาสนใจดูไดแลว ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงความอรอย หรือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของสินคาไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน เชน เสียงความกรอบของขนมขบเค้ียว หรือเสียงความซาของเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม ซ่ึงทําใหเกิดความอยากลอง 
อยากกิน และอยากดื่มสินคานั้นเพิ่มข้ึนไปอีก  
  3. ผลการศึกษาอิทธิพลของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคากลุมอาหาร
และเคร่ืองดื่มของกลุมคนเจนวาย พบวา โ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดในทุกลําดับของกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 4 ข้ันตอน ไดแก 
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  3.1 การรับรูของสินคา โดยมีอิทธิพลตอกลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมเหมือนกัน คือ โ ษณายูทูบ 
รูปแบบบัมเปอร ทําใหรูวามีสินคานี้ออกมา เนนใหเห็นหนาตาของอาหาร และโปรโมชั่น เนนทําใหเกิดการรับรูเปนหลัก  

3.2 การสนใจสินคา โดยมีอิทธิพลตอกลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมเหมือนกัน คือ โ ษณายูทูบ รูปแบบ
บัมเปอรมีผลทั้งทําใหรับรูวามีสินคาใหม และถาเกิดการเห็นซ้ํา ๆ บางครั้งก็ทําใหเกิดความสนใจ อยากลองซ้ือไดเชนกัน 

  3.3 การประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจซ้ือ โดยมีอิทธิพลตอกลุมคนเจนวายสองกลุมเหมือนกัน คือ     
มีการนึกถึงโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอรทีเ่คยเห็น และฉุกคิดวาจะตัดสินใจซื้อหรือไม เมื่อเดินผานสถานที่ที่มีสินคานั้น
วางขายอยู หรือผานรานอาหารนั้นๆ เชน เม่ือเดินผานรานอาหารเคเอฟซี ก็จะนึกถึงเมนูที่เห็นจากโ ษณาวาจะตัดสินใจ
ซือ้กินหรือไม  

3.4 การตัดสินใจซ้ือ โดยมีอิทธิพลตอกลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมแตกตางกัน โดยโ ษณายูทูบ รูปแบบ
บัมเปอรของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอิทธิพลสามารถทําใหกลุมคนเจนวายตอนตนเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาได
ทันที ในขณะที่กลุมคนเจนวายตอนปลายจะเก็บไวพิจารณาเปนตัวเลือกเทานั้น ยกตัวอยาง เชน เมื่อเห็นโ ษณายูทูบ 
รูปแบบบัมเปอรของเคเอฟซี เปนเมนูพิเศษในแตละเดือน สามารถสงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือโดยอาจจะโทรสั่งทันทีใน
กลุมคนเจนวายตอนตน แตสําหรับกลุมคนเจนวายตอนปลายจะเก็บไวในใจกอนวาถาเจอก็อาจจะแวะซ้ือ เปนตน 

 

1. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือการเปดรับขาวสารของแตละบุคคลนั้นจะ
แตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแคลปเปอร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ กุลธิดา สินอนันต (2553) โดยข้ันตอนที่สําคัญที่สุดของกระบวนการเปดรับสื่อ คือการเลือกจํา ซึ่งกลุมเจนวายทั้งสอง
กลุมมักจะเลือกจดจําเนือ้หาโ ษณาในสวนที่ตนเองสนใจ หรือตรงกับเจตนารมณของตนเองเทานั้น และนําไปเก็บไวเปน
ประสบการณเพื่อนําไปใชในการประกอบการตัดสินใจซ้ือในอนาคต ซึง่แตละคนมักจะลืมเนื้อหาโ ษณาในสวนที่ตนเองไม
สนใจ ไมเห็นดวย หรือที่ไมตรงกับความคิดของตนเอง ดังนั้น จะเห็นไดวาเนื้อหาโ ษณาสวนใหญที่กลุมเจนวายทั้งสอง
กลุมเลือกจดจํา จึงมักมีเนื้อหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ หรือความตองการของ
ตนเองที่มีอยูเดิมใหชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไดยากในระยะเวลาอันสั้นของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร 
 2. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมคนเจนวายทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นตอโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร
ของสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มที่แตกตางกัน เนื่องจากกลุมคนเจนวายทั้ง 2 กลุม มีแรงจูงใจที่แตกตางกัน            
ซึง่สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับจุดจูงใจในงานโ ษณาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537) ที่กลาววาแรงจูงใจหรือแรงกระตุน
จะกอใหเกิดการตอบสนองที่พอใจ  
  โดยกลุมคนเจนวายตอนตน มีจุดจูงใจที่เกิดจากอารมณมากกวาเหตุผล ดังนั้นจะเห็นไดวาการตัดสินใจซ้ือ
สินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของคนกลุมนี้มักเกิดจากอารมณเปนมูลเหตุจูงใจ โดยดูจาก การสัมผัส รสชาติ สายตา กลิ่น 

การไดยินเสียง และความนากินเปนหลัก 
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  ในขณะที่กลุมคนเจนวายตอนปลายมีจุดจูงใจที่เกิดจากเหตุผลมากกวาอารมณ ดังนั้นจะเห็นไดวาการตัดสินใจ
ซือ้สินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มของคนกลุมนี้มักเกิดจากเหตุผลเปนมูลเหตุจูงใจ โดยดูจากเหตุผลหลายประการ เชน 
ราคา ความจําเปน หรือคุณภาพของสินคา เปนตน  

  3. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคากลุมอาหารและเคร่ืองดื่มคอนขางเรียบงาย 
และไมมีอะไรซับซอนมากนัก เนื่องจากเปนสินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ํา (Low Involvement Product) แตการที่จะทํา
ใหกลุมคนเจนวายทั้งสองกลุมเกิดการตัดสินใจซ้ือไดจะข้ึนอยูกับอีกหลายปจจัยประกอบกัน ข้ึนอยูกับวาโ ษณาตัวนั้น
สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางไรในแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip 

Kotler (2000) โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย วาพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด 
ดังนั้นสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤตกิรรมจะตองสอดคลองกับลักษณะของผูซือ้แตละคน ซึ่งสาเหตุนั้นประกอบดวย 2 สวน ทั้ง
สิ่งเราทางการตลาด เชน โ ษณาตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได และสิ่งเราภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได เชน 
สภาพแวดลอมตาง ๆ หรือบริบทตาง ๆ ในขณะนั้น โดยจะมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในแตละลําดับข้ันที่
แตกตางกันไป ถาโ ษณามีจุดจูงใจใหผูรับสารมีทัศนคติคลอยตามไดมากเพียงใด จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาไดในลําดับข้ันที่สูงข้ึนมากข้ึนเทานั้น  
 

  1. การสรางสรรคงานโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอรของแบรนดหรือเอเจนซี จะใหผลดีจะตองทําโ ษณาเพื่อให
เกิดการจดจํา ไมวาจะเปนการจดจําชื่อของแบรนด ชือ่ของสินคา หรือภาพลักษณของสินคา 
  โดยเนื้อหาจะตองสื่อสารอยางชัดเจน ตรงไปตรงมา ไมซบัซอน โดยเลือกใจความสําคัญเพียงอยางเดียว เนื้อหา
ที่ตองการสื่อสาร ถาเปนขอมูลใหม จะสามารถดึงดูดความสนใจไดมากกวาขอมูลเดิมที่รูอยูแลว ในสวนของรูปแบบการ
นําเสนอ ควรจะมีวิธีการนําเสนอใหดูนาจดจํา และดึงดูดความสนใจของคนดูไดดวยภาพและเสียงประกอบกัน เพื่อให
โ ษณาสามารถสื่อสารใหเขาถึงกลุมคนเจนวายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  2. การวางแผนสื่อโ ษณายูทบู รูปแบบบัมเปอร กอนอ่ืนควรจะตั้งวัตถุประสงคของการสื่อสารแตละคร้ัง วาจะ
ตองการสรางอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือในลําดับข้ันตอนใด เพราะการเขาถึงกลุมคนเจนวายในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือแตละข้ันตอนจะมีความแตกตางกัน  

  โดยจะตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ประกอบดวย ทั้งปจจัยที่เก่ียวกับตัวสินคา จะไดผลดีเมื่อขอมูลที่
สื่อสารออกไปเปนขอมูลใหมทีก่ลุมเจนวายไมเคยรูมากอน เชน สินคาใหม รสชาติใหม หรือโปรโมชั่นที่มีระยะเวลาจํากัด 
ทําใหกลุมคนนี้เกิดความตื่นตัวและตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน หรือการสรางใหสินคาของเราเปนกระแสในโลกออนไลนกอน 
จะชวยกระตุนใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือในลําดับที่สูงข้ึน รวมไปถึงสรรพคุณของสินคา ตองบอกชัดเจนวาจะชวย
แกไขปญหาของคนกลุมนี้ไดอยางไร และที่สําคัญเม่ือกลุมคนนี้สนใจแลว จะตองสามารถหาซื้อไดอยางสะดวก ดังนั้น
จะตองบอกแหลงที่วางขายใหชัดเจนดวยเชนกัน 
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  นอกจากนี้ควรมีการศึกษาหาขอมูลเชิงลึกของกลุมคนเจนวายในเร่ืองที่เก่ียวกับตัวบุคคล กอนจะทําการสื่อสาร 
เชน ความชอบสวนตัว ถาแบรนดหรือเอเจนซีมฐีานขอมูลเดิมของลูกคาวาลูกคากลุมไหนมีความชอบสินคาประเภทไหน 
เชน สินคาขนมที่มีแคลลอร่ีต่ํา จะสามารถทําใหเลือกสื่อสารโ ษณาสินคาประเภทนั้นไปยังกลุมเปาหมายแตละกลุมได
ตรงตามความสนใจ และทําใหเกิดพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน และอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือการสื่อสารไป
ยังกลุมเปาหมายในบริบท หรือความตองการที่ถูกตองและเหมาะสม เชน การสงโ ษณาอาหารไปชวงกอนเที่ยง หรือ
การสงโ ษณาอาหารชุดมื้อดึกไปยังกลุมคนเจนวายที่มีแนวโนมวากําลังทํางานอยูที่บริษัทกับเพื่อนรวมงาน จะทําให
กระตุนความตองการและทําใหการตัดสินใจซ้ือไดเร็วและงายข้ึน 

1. ถาหากตองการศึกษาถึงความแตกตางของกลุมคนเจนวายอยางชัดเจนมากข้ึน วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
อาจตองมีการคัดเลือกในจํานวนที่มากยิ่งข้ึน รวมถึงการแบงกลุมชวงอายุที่มีความถ่ีข้ึน ซึ่งจะสามารถทําใหผลการวิจัย
ในอนาคตมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  2. การวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและศึกษาจากเอกสารเทานั้น ซึ่งยังเปน
ขอจํากัดในการวิเคราะหผลวิจัยที่ได ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบกัน 
เชน การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครอบคลุม และนําไปใชประโยชนไดสงูสุด 

  3. การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมของกลุมคนเจนวายเทานั้น โดยยังไมไดแบงตามเพศ            
ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจตองทําการศึกษาโดยแบงกลุมตัวอยางตามเพศเพิ่มเติม เพื่อดูความแตกตางระหวางเพศที่อาจ
เปนปจจัยหนึ่งของอิทธิพลของโ ษณายูทูบ รูปแบบบัมเปอร ที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทอาหารและ
เคร่ืองดื่มอีกดวย 

  4. นอกจากการศึกษาไปที่กลุมผูบริโภคเจนวายแลว อาจทําการศึกษาในทางกลับกัน โดยทําการศึกษาไปยัง
กลุมแบรนดหรือเอเจนซีดวย เพื่อทําใหเห็นมุมมองที่หลากหลาย และอาจจะเปนประโยชนตอเอเจนซีและแบรนดในการ
สื่อสารมากยิ่งข้ึน 
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The Relationship between Motivations to Work with Employee Engagement Thakin 
T.N.C Company Limited 
 

จกัรกฤษ  เหลืองพิพัฒนวิไล 

   สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ดร. รุจกิาญจน สานนท 

   ภาควิชากบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล (2) เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกร (3) เพื่อศึกษาจําแนกปจจัยสวนบุคคลถึงแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร และ (4) เพื่อศึกษา 
ความสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี.จํากัด ตัวอยางที่ใช
คือ พนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี.จํากัด มีจํานวน 80 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  
 ผลการวิจัย พนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี.จํากัด มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมแรงจูงใจในการ
ทาํงานอยูในระดับเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณา พบวา มีระดับเห็นดวยมากในทุกดาน = .  , (   0.528) 
และคาความผูกพันตอองคกรระดับสูง (SD  0.654) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และมีทิศทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรปรับปรุงโครงสรางดานเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ และพัฒนาดานความกาวหนาในงาน 
มีการจัดฝຄกอบรมพัฒนาใหพนักงานอยูเสมอ 

 

 
Abstract

The purpose of this research is to (1) to study personal factors (2) to study motivation in 
working with organizational commitment (3) to study personal factors, motivation to work 
with organizational commitment And (4) to study the relationship of motivation to work with 
the organization's commitment to Thaksin TNC employees. The sample used is Thaksin TNC 
Company Limited. 
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There are 80 persons. The research instruments are questionnaires. Statistics used in 
data analysis are frequency finding, percentage, mean, standard deviation. And hypothesis 
testing using Pearson's correlation coefficient method.

Research Results of Thaksin TNC Company Limited There is a level of overall opinion, 
motivation to work at a very agreed level. And when considering that there was a high level of 

= 4.11), (SD = 0.528) and high level of organizational 
commitment (SD = 0.654) at the statistical significance level of .05 and same direction 

Suggestions from research results Should improve the salary structure Increase welfare 
And develop progress in the job There is always training for staff development. 

Keywords : Internal motivation, external motivation, organizational commitment 
 

การปฏิบัติงานของแตละองคกรในทุกวันนี้เราปฏิเสธไมไดวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดของ
องคกร บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและองคกร
จะสามารถบรรลเุปาหมายไดหรือไมนั้นข้ึนอยูกับทรัพยากรบุคคลเปนสําคัญ หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถสรางคุณคาอันมหาศาลใหกับองคกรได 

นอกจากนี้ การทีอ่งคกรจะประสบความสําเร็จตองมีพนักงานที่มีคุณภาพพนักงานจะมีคุณภาพไดนั้นข้ึนอยูกับ
องคกรสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ 
แรงจูงใจยังสรางใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสรางพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน สงเสริมใหคนเพิ่ม
คุณคาในตัวเอง แรงจูงใจยังเนนสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีตอผูปฏิบัติ เกิดความรูสึกที่เปนสุข ความพึงพอใจ และ
จูงใจใหพนักงานจงรักภักดีตอองคกร 

ความผูกพันตอองคกรเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถรักษาทรัพยากรมนุษยอันมีคาขององคกร โดยให
พนักงานทํางานอยูในองคกรอยางมีความสุข มีความรูสึกและมีใจที่อยากจะอยูกับองคกรดวยความเต็มใจ รวมไปถึงการให
พนักงานปฏิบัติหนาที่ใหกับองคกรอยางเต็มความรูความสามารถ ซ่ึงผลประโยชนที่ไดจะเกิดข้ึนรวมกันทั้งตัวพนักงานและ
องคกร ความผูกพันตอองคกรถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งในการรักษาบุคลากรขององคกร เปนความสันพันธที่เกิดข้ึน
ระหวางพนักงานกับองคกร ซึ่งพนักงานพรอมที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจใหกับองคกรโดยที่เขามีความรูสึกวา ตนเองได
เขาไปเปนสวนหนึ่งขององคกร รูสึกวาตนเองมีคุณคามีความหมายสําหรับองคกร รวมทั้งองคกรเองก็มีคุณคามีความหมาย
สําหรับตนเอง และพยายามทําใหเปาหมายของตนเองและองคกรประสบความสําเร็จ และการที่พนักงานในองคกรนั้นมี
ความผูกพันตอองคกรต่ํา เนื่องจากพนักงานเหลานั้น อาจจะลาออกจากองคกร หรือในกรณีที่พนักงานเลือกที่จะอยูกับ
องคกรตอไป โดยเขาอาจจะปฏิบัติงานในหนาที่อยางไมเต็มใจในการทํางานหรือไมเต็มความรูความสามารถและไมมีความ
กระตือรือรน ยอมนํามาซึ่งผลเสียตอองคกร ไมวาจะเปนดานทรัพยากรที่ตองสูญเสียในรูปแบบคาจาง เงินเดือน 
สวัสดิการ รวมถึงบรรยากาศในการทํางาน ขาดอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการทํางาน และสูญเสียเปาหมายองคกรที่วางไว 
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จากปญหาขางตนผูศึกษาจึงศึกษางานตาง ๆ พบวาแรงจูงใจและความผูกพันตอองคกรเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ความอยูรอดและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ทั้งยังเปนเคร่ืองชี้วัดการลาออกของพนักงาน            
หากพนักงานมีความผูกพันกับองคกรแลวจะสามารถสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานใหกับองคกรใหองคกรมี
ความเจริญกาวหนาตอไป ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานวาที่มีอยูในปจจุบนัมีความผูกพันกับองคกรระดับใดและปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
กับความผูกพันของพนักงานเพื่อจะนําผลศึกษาไปใชในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานบุคคลของบริษัทตอไป 

 

 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทักษิณ ที เอ็น ซี  จํากัด
 2. เพื่อศึกษาจําแนกปจจัยสวนบุคคล ถึงแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 
ทกัษิณ ที เอ็น ซี  จํากัด
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทักษิณ        
ที เอ็น ซี  จํากัด

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณทํางาน 

5. สถานภาพ 

6. รายไดตอเดือน 

1. ความตองการ 
2. ทัศนคต ิ

3. ความสนใจพิเศษ 

1. ความคาดหวังบุคคล 

2. ความกาวหนา 
3. บุคลกิภาพ 

4. เครื่องลอใจอ่ืน ๆ  
ปรับปรุงจาก : o ins, tephen . (1996) 

1. ดานความรูสึก 

2. ดานความตอเน่ือง 

3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม 
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 ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท 
ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาโดยการสุมแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยมี
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด เนื่องจาก
ทราบประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้คือ พนักงานใน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด มีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 100 
คน ขอมูลจากแผนกบุคคล (บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด, 2562) ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane โดยยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางได 5% ดังนี้ 
amane (1973, p. 886) (ธานินทร ศิลปຊจารุ, 2557, หนา 45) 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความครบถวนสมบูรณจากนั้น
นาํมาตรวจการใหคะแนน และนําผลคะแนนมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด 
โดยมีวิธกีาร ดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ(percentage)  
2. แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี จํากัด วิเคราะหโดย

ใชคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard de iation)  
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลทํา

การวิเคราะหขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard de iation) นํามาเปรียบเทียบ  

เพื่อแปลความหมายกับเกณ ที่ตั้งไว  
4. ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ พนักงาน บริษัท ทักษิณ 

ท.ีเอ็น.ซี จํากัด วิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์ (pearson prod ct moment correlation) 
 

 
 จากผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม คือพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัดจํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 51.25 และ เพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.75 สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 
47 คน คิดเปนรอยละ 58.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 52 คนคิดเปนรอยละ 65.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001—30,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
47.50 และมีประสบการณทาํงาน มากกวา 6 ปข้ึนไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.25  
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 จากผลการวิเคราะหดานแรงจูงใจในการทํางาน พบวาพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด มีระดับ
แรงจูงใจในการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนดานแรงจูงใจภายใน ซึ่งอยูในระดับแรงจูงใจมาก และดาน
แรงจูงใจภายนอก อยูในระดับแรงจูงในมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีระดับแรงจูงในการทํางานอยูในระดับมาก
ทกุขอ มีผลตอความผกูพันตอองคกรทั้งดานความรูสึก ดานความตอเนื่อง และดานบรรทัดฐานทางสังคม 

 ผลการศึกษาพบวาพนักงาน บริษัท ทักษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด มีระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมผูกพัน
อยูในระดับมาก ไมวาจะเปนในดานความรูสึก ดานความตอเนื่อง และดานบรรทัดฐานทางสังคม จัดอยูในระดับความ
ผูกพันตอองคกรในระดับความผูกพันมากในทุกดาน 

 ผลการวิเคราะหความแตกตางความผูกพันตอองคกรระหวางปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน และสถานภาพมีความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกัน อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทุบรี มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน        
(r  .667) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 
ทกัษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด ผูศึกษาไดทาํการอภิปรายผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 จากผลการวิเคราะหดานแรงจูงใจในการทํางาน มีแรงจูงใจในการงานอยูในระดับมากโดยพนักงานมีแรงจูงใจ
ภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาพนักงานบริษัทมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามหนาที่               
ที่ไดรับมอบหมายมีโอกาสแสดงความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่พนักงานมีความสัมพันธกับ เพื่อน
รวมงานเปนอยางดีมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เมื่อเพื่อนรวมงานไดรับความเดือดรอนพนักงานมีโอกาสที่จะพบและ
ปรึกษาหรือขอคําแนะนํากับผูบังคับบัญชา อีกทั้งผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถในการบริหารงานและใหความ
ยุตธิรรมและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จากการวิจัยพบวา แรงจูงใจในดาน
ความตองการ ดานทัศนคติ ดานความสนใจพิเศษ ดานความคาดหวัง ดานความกาวหนา ดานบุคลิกภาพ และดาน
เคร่ืองลอใจอ่ืน ๆ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหพนักงานมีผูกพันตอองคกร และลดปญหาในเร่ืองการลาออกของพนักงานได 
เนื่องจากพนักงานทุกคนในองคกรมีแรงจูงใจที่ตางกันออกไป แตแรงจูงใจที่ดานเคร่ืองลอใจอ่ืนๆ เชนคาตอบแทน 
สวัสดิการตาง ๆ ตําแหนงหนาที่การงาน มีผลใหการตัดสินใจลาออกลดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันของ
ความตองการของ aslow (1954, p.80) ไดอธิบายวาความตองการของคนจะเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการจูง
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ใจความตองการตางๆ คนเปนสัตวอยางหนึ่งที่มีความตองการและความตองการของคนไมสิ้นสุด 2. ความตองการอยาง
หนึ่งอยางใดที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม 3. ความตองการของคนจะเรียงลําดับตาม
ความสําคัญเมื่อความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืนจะเกิดข้ึนมาทันทีการเรียงลําดับ
ความตองการมีดังนี้ 3.1 ความตองการทางรางกาย เปนความตองการเบื้องตนเพื่อการอยูรอด 3.2 ความตองการ
ทางดานความมั่นคงปลอดภัย 3.3 ความตองการทางสังคม เม่ือความตองการทางดานรางกายและ ความปลอดภัยไดรับ
การตอบสนองแลวความตองการทางสังคมก็จะเปนสิ่งจูงใจตอพฤติกรรมของคน 3.4 ความตองการที่จะมีชื่อเสียงหรือ
ฐานะเดน เปนความตองการระดับสูงเก่ียวกับความมั่นใจในตนเองในเร่ืองของความรูความสามารถมีความตองการที่จะ
ใหผูอ่ืนยกยองสรรเสริญและความสําคัญของตนเองหรือความกาวหนา ทางดานสถานภาพ   

  จากผลการวิเคราะหดานความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูสึก ดานความ
ตอเนื่อง ดานบรรทัดฐานทางสังคม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานไดรับความรูสึกวาตนเองเปนสวน
หนึ่งขององคกร และไดรับสวัสดิการและเงินเดือนที่เหมาะสม ทําใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกร  

จากผลการวิเคราะหดานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคลกับความผูกพันตอองคกร พนักงานที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณทํางานสถานภาพ ที่แตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคกรไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันนั้นตางก็มีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตาง
กันไปตามกรอบโครงสรางของแตละงานในองคกรซึ่งไดมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมตามหลัก
ทักษะความรูความสามารถพรอมกับมีการมอบหมายงานภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงานของแตละ
ตําแหนงทําใหปจจัยสวนบุคคลของพนักงานไมมผีลทําใหพนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ hiselli and rown (1955, p. 430) มีความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงานมี 5 องคประกอบ คือ 1. ระดับอาชีพ ถาอาชีพอยูในสถานะที่สูงหรือระดับสูงเปนที่นิยมนับถือของคนทั่วไปก็จะ
เปนที่พึงพอใจของผูประกอบอาชีพนั้น 2. สภาพการทํางาน ถามีสภาพสะดวกสบายเหมาะแกการปฏิบัติก็จะทําให
ผูปฏิบัติงานเกิด ความพึงพอใจในงานนัน้ 3. ระดับอายุ จากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานอายุระหวาง 25 - 34 ปและ 45 - 54 ป 
มีความ พึงพอใจในงานนอยกวากลุมอายุอ่ืน ๆ 4. รายได ไดแก จํานวนรายไดประจํา และรายไดคาตอบแทนพิเศษ           
5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธอันดีระหวางผูจัดการกับคนงาน การเอาใจใสตอความ
เปนอยูของคนงาน 

จากผลการวิเคราะหดานความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอกตางมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีการแบงโครงสราง
การบังคับบัญชาและกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงานอยางชัดเจนตามลักษณะงานหรือ job 

description มีกฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งขององคกร ที่พนักงานตองยึดถือเปนแนวทางมีการ กําหนดข้ันตอนวิธี
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางเปนลายลักษณอักษรการพิจารณาความดี
ความชอบเล่ือนข้ันเลื่อนตําแหนงเปนไปตามหลักเกณ ขององคกรกําหนดไว ดังนั้นในการปฏิบัติงานของพนักงานทําให
ตองตะหนักถึงผลงานที่ตองนําเสนอตอผูบังคับบัญชาตองมีความละเอียดรอบคอบ จึงทําใหผลการทํางานออกมาดี        
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ DeConick & Stilwell (1996, pp. 80-88) 
ทีไ่ดศึกษาถึงปจจัยที่จะมีผลตอความผูกพันตอองคกรในสตรีที่เปนผูบริหารฝายการโ ษณา ไดคนพบตัวแปรซ่ึงใชทํานาย
ความผูกพันตอองคกรของสตรี ไดแก ระดับความพึงพอใจในงานที่สูงข้ึน, โอกาสในการเลื่อนตําแหนงและการกระจาย
ความยุติธรรม โดยตัวแปรเหลานี้นําไปสูการยกระดับความผูกพันตอองคกรหากระดับความรับรูถึงความขัดแยงและการ
เลือกปฏิบัติสูงข้ึนจะทําใหระดับความผูกพันตอองคกรลดลง ความพึงพอใจในงานและโอกาสในการเลื่อนตําแหนงเปน
ตัวแปรสําคัญตอความผูกพันตอองคกร ดังนั้นการเพิ่มความพึงพอใจในงานของพนักงานหญิงสามารถลดการเปลี่ยนงาน
ได สวนการรับรูการเลือกปฏิบัติมีความสําคัญรองลงมาจากความพึงพอใจในงาน ฉะนั้นการรับรูการเลือกปฏิบัติใน
ระดับสูงข้ึนจึงเปนสาเหตุใหความผูกพันตอองคกรลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

  
 

 จากการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท 
ทกัษิณ ที.เอ็น.ซี. จํากัด ดังนี้ สวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001—30,000 บาท และมีประสบการณการทํางานมากกวา 6 ปข้ึนไป ในเร่ือง
ความแตกตางดานเงินเดือนไมสามารถทาํใหตัดสินใจเปลี่ยนงานได อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง และ และมีความคิดที่
จะทํางานกับองคกรนี้ไปจนเกษียณอายุ ความคิดเห็นในระดับปานกลาง และการท่ีพนักงานไมคิดยายงานไปรวมกับ
องคกรคูแขง อยูในระดับปานกลางนั้น แสดงใหเห็นวาพนักงานที่ทํางานอยูในองคกรนี้สวนมากมีความผูกพันตอองคกร 
เนื่องจากในองคกรนี้พนักงานสวนมากเปนอยูในชวงอายุ 31-41 ซ่ึงการที่จะเปลี่ยนงาน หรือยายองคกรนั้น อาจจะทําได
ยาก และดวยประสบการณทีม่ากกวา 6 ปข้ึนไป ทําใหพนักงานมีความรูสกึผูกพันกับบริษัท ผูบริหารควรใหความสําคัญ
ในการพิจารณาเร่ือง ความตองการ การดูแลเอาใจใสพนักงาน การใหความสําคัญกับพนักงาน และเร่ืองคาตอบแทน            

ที่ใหกับพนักงาน เนื่องจากพนักงานกลุมนี้อยูในชวงอายุที่ ยากตอการที่จะเปลี่ยนงาน หรือยายงาน และดวย
ประสบการณของพนักงานกลุมนี้ที่มากกวา 6 ปข้ึน บริษัทควรเพิ่มในสวนรายไดคาตอบแทน และความกาวหนาของ
พนักงาน โอกาสใหพนักงานไดโตตามประสบการณ และระยะเวลาท่ีทํางาน เพื่อเปนใหพนักงานมีความรูสึกวา ตนเองมี
ความกาวหนาในงาน ตระหนักถึงความสําคัญทางโอกาสดานงานใหกับพนักงาน ไดมีสวนรับผิดชอบงานในความสําเร็จ
ขององคกร และพฒันาตนเองอยูเสมอ ใหพนักงานไดรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งสวนสําคัญขององคกร เปนสวนที่ชวย
ใหองคกรประสบความสําเร็จ ผูบริหารควรสรางกิจกรรมรวมกันกับพนักงานเพื่อสรางความผูกพันตอองคกรใหกับ
พนักงานโดยมีแรงจูงใจในการทํางานเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อลดการลาออกของพนักงานในองคกร
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1. ในการศึกษาคร้ังตอไปถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่สําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ไดแก 
บรรยากาศองคกร พฤติกรรมของพนักงาน ภาวะผูนําขององคกร วัฒนธรรมในองคกร เพื่อขยายผลการศึกษาวิจัยให
ครอบคลุมมากขึ้นและนําผลการวิจัยไปพัฒนาองคกรเพื่อขยายโอกาสการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทใหดียิ่งข้ึน
สอดคลองกับความผูกพันตอองคหรือไม 

2. ในศึกษาคร้ังตอไปใหความสําคัญของปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เชน ดานความขัดแยงภายในองคกร หรือ
บรรยากาศ ในการทํางานที่สงผลใหพนักงานในองคกรลาออก สอดคลองกับความผูกพันตอองคกรหรือไม 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความตองการของพนักงานในบริษัท ในปจจัยหลาย ๆ ดาน แลวนําผลมาเปรียบเทียบ 

วามีผลสอดคลองหรือแตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกรอยางไร 
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Motivational Factors Affecting Work Effect iveness of Employees at the Secondary 
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    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอ
ความสัมพันธในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคคลากรโรงเรียนมัธยมใน
เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จํานวน 210 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิจัย คือ การวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติทีใ่ชสาํหรับวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ( n erential tatistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหโดย
ใชคา t-test การวิเคราะหโดยใชคา F-test และการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
( earsons orrelation oe icient) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ดานลักษณะของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา 
ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดานความม่ันคงในการทํางาน มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (2) บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทีมี เพศ และเงินเดือนแตกตางกันมีประสิทธิภาพในกาปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนบุคคลากร
โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มี อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน (3) แรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพนัธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาเทากับ 0.534 
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ABSTRACT
This present research has its main objectives to: 1) study the motivational factors 

and work effectiveness of the personnel working at the secondary schools in Chom Thong 
district under the supervision of the Secondary Educational Service Area Office 1, 2) to 
compare work effectiveness of the employees working at Chom Thong secondary schools 
with their personal factors, and 3) to study the relationship between motivational factors 
and work effectiveness of the employees working at secondary schools in Chom Thong 
district, the Secondary Educational Service Area Office 1. The sample size is 210 
employees working at the secondary schools in Chom Thong district, the Secondary 
Educational Service Area Office 1. The questionnaires are used to collect data. The 
statistical descriptive data include percentage, mean, and standard deviation. The data are 
also analyzed by using t-test, F-test, and Pearson product-moment correlation coefficient. 

The results revealed that 1) the overall value of motivational factors of employees 
working at the secondary schools in Chom Thong district under the supervision of the 
Secondary Educational Service Area Office 1 is at the high level. 2) The differences of 
personal factors in terms of sex and monthly income have no difference in work 
effectiveness while the differences in age, marital status, educational level, and work 
experience have a difference in work effectiveness. 3) There is a relationship between 
motivational factors and work effectiveness of employees working at the secondary schools 
in Chom Thong district, the Secondary Educational Service Area Office 1, at the statistical 
significant value of 0.01.

 

Keywords : Work motivation, work effectiveness, employee 

 

 

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการสรางความเจริญกาวหนาของสังคมใหเปนไป ในทิศทางที่ปรารถนา 
เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพฒันาศักยภาพ ความสามารถของตนเองดานตาง ๆ ที่ใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองที่มคีวามจําเปนอยางยิ่ง ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มที่ รูจักแกปญหาปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษาที่เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการที่ดีตามที่ปรากฏในกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บัญญัติให กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารสวนบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เปนการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการลงไปสู สวนภูมภิาคหรือทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2550) 
 แรงจูงใจเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและสงเสริมการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสงผลตอ ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งแรงจูงใจจะเปนแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรนและดวยความสมัครใจ 
ซึง่จะมีผลทําใหองคการบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลในองคกรจะทํางานไดมีประสิทธิภาพ
สงูหรือต่ํานั้นเปนผลมาจากความพอใจในการทํางานของบุคลากรซึ่งมาจากแรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยแรงจูงใจ       
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มีทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยตองทํางานมากข้ึน เพื่อเปนตัวสรางความพึง
พอใจในองคกร อาทิเชน การที่บุคคลมีความพยายามและพรอมปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตน ยอมคาดหวังตอการยอมรับนับถือและความกาวหนาในองคกร สงผลใหบุคลากรยึดมั่นในองคกร    
เปนตน แรงจูงใจที่ทําใหมีความรูสึกดีตอองคกร อยากรวมงานกับองคกรนั้น ๆ อยางยาวนาน สวนปจจัยคาจุน  
เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจ อาทิเชน บุคลากรในองคกรคาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่
ไดรับมอบหมายและความสัมพันธที่ดีในองคกร โดยสามารถวัดไดจากประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพงานปริมาณงาน 
เวลา คาใชจายและบรรยากาศในการทํางาน องคกรใดที่บุคลากรมีความพอใจในการทํางานนอย องคกรนั้นจะมีแต
ปญหาเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ตรงขามองคกรใดที่บุคลากรองคการมีความพอใจในการทํางานสูงองคกรนั้นก็จะเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง (กัญญนันทน ภัทรสรณสิริ, 2554) ดังนั้นการบริหารบุคลากรจะตองพิจารณาและ
คํานึงถึงความบริสทุธิ์ ยุตธิรรม ความเสมอภาค เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคคลากรในองคกร
ตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจจึงทําให
งานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และคณะ 2542, หนา 13) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การ
กําหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 42 เขต โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบดวยทองที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต 
สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุงครุ ราษฎรบูรณะ 
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญและหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยูที่ เขตราชเทวี  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มุงเนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ สงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มุงเนนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงอยาง
ตอเนื่องตลอดมา จากสมมติฐานการที่มนษุยจะทาํงานไดเต็มความสามารถหรือไมนั้นข้ึนอยูกับวา เขาเต็มใจที่จะทํา
แคไหน ถามีเคร่ืองลอใจหรือสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขาสิ่งจูงใจนั้นจะเปนแรงกระตุนที่จะผลักดันใหเขา
สนใจ เอาใจใสงานที่ทํามากยิ่งข้ึน การจูงใจ ที่ถูกตองจะเปนเคร่ืองดึงดูดความรูสึกและจิตใจของมนุษยใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร มากข้ึนนั้นเอง ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานและจากสภาพการปฏิบัติงานของครูในปจจุบัน พบวา ครูในสถานศึกษายังมีครู 
ขาดการทุมเทและอุทศิตนในการปฏิบัตงิาน 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เพื่อจะ
นําไปเปนขอมูลประกอบการหาแนวทางใหผูบริหารไดนําไปปรับปรุงและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ใหมใีหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมใน
เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอความสัมพันธในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

 

 1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวฉะเพราะของบุคคล เชน เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ประสบการณทาํงาน เปนตน 

 2. บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในที่นี้หมายถึง ครู ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารการศึกษา รวมถึงผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ในการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัตงิานอันเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอ่ืนในโรงเรียน 

 3. แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เปนแรงกระตุนหรือผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจซ่ึง
นํามาซ่ึงผลสําเร็จ 

  3.1 ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งสงผลใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิานนั้น ๆ มากข้ึน 

  3.2 ปจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานนั้น ๆ มากขึ้น 

 4. ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่มีความสามารถและความพรอม
พยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงาน อยางคลองแคลว ดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณ  ปฏิบัติงานใหเสร็จ
ทนัเวลา รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ของโรงเรียน 

 5. ลักษณะของงาน หมายถึง งานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงกับความรู
ความสามารถ และประสบการณ การมีอิสระในการกําหนดแนวทางหรือข้ันตอนวิธีการทํางานและงานอ่ืนที่ไดรับ
มอบหมายเปนงานที่สําคัญตรงกับความสนใจ ทาทายความสามารถและมีโอกาสไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การทํางานใหสาํเร็จ 

 6. การการยอมรับนับถือ ณ ที่นี้ หมายถึง การที่บุคคลทํางานไดสําเร็จจนเปนที่ยอมรับเชื่อถือ ไววางใจ
ไดรับการยกยอง ชมเชย จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานจนไดรับมอบหมายใหทํางานที่สําคัญ ๆ จาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานขอคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

 7. ความกาวหนา หมายถึง โอกาสที่จะไดดํารงคตําแหนงที่มีความสําคัญข้ึนในองคการ รวมทั้งโอกาสที่จะ
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และความชํานาญจากงานที่ไดปฏิบัติอยู 
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 8. เงินเดือน/คาตอบแทน หมายถึง ผลตอบที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากนายจางในรูปของรายไดประจําที่
แนนอนและคาใชจายตาง ๆ ที่องคการจายใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายนี้อาจจายในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได
เพื่อตอบแทนการปฏิบัตงิานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญ
กําลังใจของผูปฏิบัตงิานและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

 9. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลากรที่มีตอความม่ันคงในอาชีพการทํางานความ
แนนอนความคงทนของตําแหนงและความกาวหนาของตําแหนงงานในองคกร 
 10. ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีที่ดีที่สดุที่จะใชในการทํางาน ความสามารถในการทํางานโดยสิ้นเปลืองเวลา
และเสียพลังงานในการทํางานนอยที่สุด ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู คือรูวาควร
ทาํงานอยางไรจึงจะทํางานนั้นใหบรรลุผลสาํเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และสูญเสียพลังงานนอยที่สุด 

 11. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ไดจากการลงมือทํางานตามแนวทาง ขั้นตอน เวลาและสถานที่ที่
กําหนดไวในแผนการทํางานทุกข้ันตอนและเต็มความสามารถ  
 12. ความประพฤติในการรักษาวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามแบบแผนที่กําหนดใหบุคคลากรควบคุม
ตนเองและควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติดีปฏิบัติดี ละเวนการประพฤติในทางไมชอบไมควรกฎระเบียบที่ได
วางไวอยาง ไมปฏิบัต ิ

 13. คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝงข้ึนในจิตใจ จนเกิดจิตสํานึกที่ดี มีความ
กตัญຐู เปนตน จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแหงคุณธรรมนั้น ศีลธรรม คือ การไมละเมิด            

ตอสิ่งที่จะเปนเหตุทาํลายความดีงามแหงคุณธรรมจริยธรรมใหเสื่อมลง 
 14. จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณ ความประพฤติหรือประมวลมารยาท
ของผูประกอบอาชีพ นั้น ๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม ประมวลความ
ประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึนเพื่อรักษาและสงเสริม เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 
 

 

สมมติฐานที่ 1 บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บคุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตวัอยางไว ดังนี้ 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห จํานวน 172 คน โรงเรียนวัดราชโอรส จํานวน 142 คน โรงเรียนบางมด
วิทยา จํานวน 127 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 441 คน (ขอมูล ณ 16 พฤษภาคม 2561) 

 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จํานวน 367 คน มีวิธีไดมาซ่ึงกลุมตวัอยางดังนี้ 
 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. เงินเดือน 

6. ประสบการณการทาํงาน 

 

 

- ดานลักษณะของงาน 

- ดานการยอมรับนับถือ 

- ดานความกาวหนา 
 

- ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 

- ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

- ดานความมั่นคงในการทํางาน 

 

 

- ผลการปฏิบัติงาน 

- ความประพฤติในการรักษาวินยั  
- คุณธรรมจริยธรรม 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
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 2.1 กําหนดขนาดตัวอยาง ( ample i e) โดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวกลุมตัวอยางของ ยามาเน 
( amane) ภายใตความเชื่อมั่น 95  ยอมใหมคีวามคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5  ไดจํานวน 210 คน 

สตูร n =   N 

    1 Ne2 

 เมื่อ n  = ขนาดกลุมตวัอยาง 
  N  = จํานวนรวมประชากรท้ังหมดที่ใชในการศึกษา 
  e  = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยการศึกษานี้กําหนด P=0.05) 

n =   441 

    1 441(0.05)2 
  n =  209.75 หรือ 210 คน 

 

 2.2 แจกแจงตามขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 210 ตัวอยาง การเลือกตัวอยางจะใชการเลือกประเภทตาม
ความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการ
เลือกจะทําการแบงโรงเรียนในเขตจอมทองกอน แลวจึงดําเนินการเลือก บุคลากรแตละโรงเรียนมาเปนตัวอยาง 
โดยการกําหนดขนาดตัวอยางในแตละโรงเรียน จะใชวิธิแบบเปน สัดสวนกับขนาดของกลุม ( roportionate) ดังนี้ 
   k  =  (จํานวนบุคลากรในโรงเรียน x จํานวนกลุมตวัอยาง) 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

 

 จาํนวนการเก็บตัวอยางในการวิจัย 

   

มธัยมวัดสิงห 172 172 192/367 96 

วัดราชโอรส 142 142 192/367 74 

บางมดวิทยาคม 127 127 192/367 22 

        

 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา เงินเดือน ประสบการณทํางาน เปนคําถามแบบสํารวจรายการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจและปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยคําถามจาก
แบบสอบถามประกอบดวย ดานลักษณะงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจที่มผีลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เปนไปตามความเปนจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงใหผูชวยนักวิจัยเปนผูทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลแทนผูวิจยัซึ่งเปนบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง และการเก็บรวบรวมขอมูลกระทํา
ในระหวาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ไดแบบสอบถามจํานวน 210 ฉบับ มีผูตอบกลบั รอยละ 100 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชสถิติวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดวยการแจกแจงความถ่ี ( re enc ) และแบบรอยละ ( ercentage) 
 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard De iation) และนําเสนอขอมูลดวยตารางประกอบความเรียง 
อนึ่งการแปลความหมายคาเฉลี่ยมีเกณ ในการแปลความหมายตามแนวคิดของ est (1981, p. 182) ซึ่งแบงได          
5 ระดับ ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมาก 

 คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 

 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

  3.1 การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ที่ไมเก่ียวของกัน (Independent ample) โดย
ใชการทดสอบคา t-test เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จําแนกตาม เพศ 

  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวน โดยใชการทดสอบคา F-test เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแร
ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน 
ประสบการณทํางาน เมื่อทดสอบดวยสถิติแลว ปรากฏวามีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคู ( ost oc omparison) ดวยวิธีของเชฟเฟ ( che ie) และการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s Correlation oe icient) 
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2 

 

n = 192 

 x   

ดานลักษณะของงาน 3.93 0.542 มาก 

ดานการยอมรับนับถือ 4.14 0.567 มาก 

ดานความกาวหนา 4.02 0.516 มาก 

ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 4.02 0.541 มาก 

ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 4.01 0.493 มาก 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 4.04 0.523 มาก 

           

จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก (x=4.03) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีระดับปจจัยแรงจูงใจ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ 
ดานการยอมรับนับถือ (x=4.14) รองลงมาคือ ความม่ันคงในการทํางาน (x 4.04) และ ดานความกาวหนา 
(x 4.02) นอยที่สุดคือ ดานลักษณะของงาน (x 3.93) 
 

 

 

n = 210 

 x   

ดานผลการปฏิบัตงิาน 4.07 0.403 มาก 

ดานความประพฤติในการรักษาวินัย 4.03 0.407 มาก 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.12 0.355 มาก 

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 4.12 0.313 มาก 

           

จากตารางที่ 3 พบวา บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (x=4.09) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
(x=4.12) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (x 4.12) และนอยที่สุด คือ ดานความประพฤติในการรักษาวินัย 
(x 4.03) 
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4  

n  210 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F  

ดานผลการปฏิบัตงิาน ระหวางกลุม 2.125 4 0.531 3.410 0.010  

ภายในกลุม 31.930 205 0.156   

 รวม 34.055 209    

ดานการรักษาวินัย ระหวางกลุม 1.352 4 0.338 2.073 0.086 

ภายในกลุม 33.415 205 0.163   

 รวม 34.767 209    

ดานคุณธรรมจริยธรรม ระหวางกลุม 1.087 4 0.272 2.201 0.070 

ภายในกลุม 25.319 205 0.124   

 รวม 26.406 209    

ดานจรรยาบรรณ/ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 1.105 4 0.276 2.924 0.022  

ภายในกลุม 19.372 205 0.094   

รวม 20.477 209    

   4    

                 

       

 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 พบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุในภาพรวม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคา sig. เทากับ 0.011 หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานแตกตางกัน เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามรายดาน พบวา  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมีคา sig สูงกวาหรือเทากับ 0.05 คือ ดานการรักษาวินัยและดานคุณธรรม
จริยธรรม หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการรักษาวินัยและดานคุณธรรม
จริยธรรมไมแตกตางกัน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีคา sig ต่ํากวา 0.05 คือ ดานผลการปฏิบัติงานและดานจรรยาบรรณ/
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานผลการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวชิาชีพแตกตางกัน ผูวิจยัจึงทาํการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1            
เปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ ( che e) ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
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 x 

 

 -  -  
-

 

 

 

ดานผลการปฏิบัตงิาน*       

  ต่ํากวา25ป 4.05 - 0.971 0.744 0.424 0.135 

  25-34 ป 4.07 - - 0.717 0.237 0.076 

 35-44 ป 4.11 - - - 0.785 0.275 

 45-54 ป 4.20 - - - - 0.755 

 มากกวา 55 ป 4.26 - - - - - 

ดานจรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวิชาชีพ     

  ต่ํากวา25ป 4.07 - 1.00 0.997 0.649 0.943 

  25-34 ป 4.04 - - 0.799 0.033  0.714 

 35-44 ป 4.11 - - - 0.203 0.952 

 45-54 ป 4.23 - - - - 0.986 

 มากกวา 55 ป 4.20 - - - - - 

 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบวา บุคคลากร ที่มีอายุ 25-34 ป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดาน
จรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวิชาชีพนอยกวาบุคคลากรที่มีอายุ 45-54 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

สวนประสิทธิภาพในผลการปฏิบัติงานไมปรากฏผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังจากทําการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
กรณีศึกษาบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยและตีความขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
 แรงจูงใจในดานลักษณะของงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจาณาแยกเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ระหวางปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ลักษณะงานที่
รับผิดชอบอยูตรงกับความรูความสามารถและความถนัดของทาน หนวยงานของทานมีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบไวอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จํากัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบวา        
มีระดับแรงจูงใจดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก 

165



แรงจูใจในดานการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพื่อนรวมงานยอมรับในความรูความสามารถของทาน รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานมักขอ
คําแนะนําคําปรึกษาในการปฏิบัติงานเสมอ ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาในการทํางานเสมอ 
สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับ
แรงจูงใจในดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานความกาวหนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ องคกรของทานสงเสริมใหมีศึกษาตอ ฝຄกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู รองลงมาคือ ทานมีความพึง
พอใจในความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ในขณะนี้ ทานรูสึกวางานที่ทานปฏิบัติอยูมีความเจริญกาวหนาในอนาคต 
สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับ
แรงจูงใจในดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือไมมีปญหา รองลงมาคือ ทาน
ไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน องคกรของทานจัดกิจกรรมที่สงเสริมพนักงานไดมี
โอกาสทํางานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ซึ่งศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกอสราง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอกซเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด         
ผลการศึกษาพบวา มีระดับแรงจูงใจในดานคาตอบแทนอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ทาน
สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือไมมีปญหา องคกรของทานจัดกิจกรรมที่สงเสริมพนักงานไดมี
โอกาสทํางานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษา 
พบวา มีระดับแรงจูงใจในดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรของทานเปนองคกรที่มคีวามมั่นคง รองลงมาคือ ทานมีความรูสึกมั่นคงในตําแหนงหนาที่
การงานที่ปฏิบัติอยู ทานเชื่อม่ันตออนาคตองคกรของทาน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) 
ซึง่ศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 
1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับแรงจูงใจในดานความมั่นคงในการทํางานอยูในระดับมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดานผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถปฏิบัตงิานสําเร็จตามเปาหมายและมาตรฐานอยางเหมาะสม รองลงมา
คือ ผลงานของทานเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ชุมชนและสังคม ทานปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรตาง ๆ เชน 

วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยาง ประหยัดและเหมาะสม งานที่ทานไดรับมอบหมาย เหมาะสมกับกําลัง
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ความสามารถที่จะปฏิบัติได สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซึ่งศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่มีผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิานดานผลการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความประพฤติในการรักษาวินัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทานปฏิบัติงานตามระเบียบและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด รองลงมาคือ ทานเปนผูที่อุทิศเวลาใหแกราชการและไมเคยละทิ้งหนาที่ราชการ ทานรักษาชื่อเสียงของ
ตนเองและเกียรติยศศักดิ์ศรี ของตําแหนงหนาที่ ทานเปนผูที่อุทศิเวลาใหแกราชการและไมเคยละทิ้งหนาที่ราชการ 
ซึง่ไมสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
ความประพฤติในการรักษาวินยัอยูในระดับมากที่สุด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานปฏิบัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม รองลงมาคือ ทานปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือ และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ทานอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายให เสร็จตามกําหนดเวลาและ ทานปฏิบัติงาน โดยยึดผลประโยชนของโรงเรียน 
นักเรียน และผูรับบริการ เปนสําคัญ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจที่มผีลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดานคุณธรรมจริยธรรอยูในระดับมากที่สุด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ รองลงมาคือ          
ทานใหบริการตอ นักเรียนและผูรับบริการดวยความเต็มใจ และมีมาตรฐานเดียวกัน ทานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขององคกรวิชาชีพที่ทานสังกัด ทานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความ
รวมมือและชวยเหลือสวนรวม ทานปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตลอดจนผูที่เก่ียวของ ดวยความสุภาพ 
ซึง่ไมสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขต
จอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูวิจยัมีประเด็นขอเสนอแนะตอไปนี้  

1. ควรจัดกิจกรรมภายในองคกรเพื่อสรางความสัมพนัธอันดีระหวางบุคลากรในองคกร รวมถึงผูบริหาร 
 2. ควรจัดสรรงานใหตรงตามความสามารถและความถนัดของบุคคลากรเพื่อใหไดงานที่มปีระสิทธิภาพตรง
ตามความสามารถและความถนัดของบุคคลากรแตละคน 
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 จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขต
จอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูวิจยัมีประเด็นขอเสนอแนะใน การวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายกลุม เชน กลุมขาราชการ กลุมลูกจาง 
เพื่อจะไดขอมูลที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 

2. ควรใชวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธี อ่ืนประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชใน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคคลากร 
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Digital Media Exposure Behavior of Target Groups and Their Consideration on 
Selecting Thai PP-R Water
 

   จิราภรณ  ทัศจันทร 
   สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา  สตะเวทิน 

   ภาควิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมเปาหมายที่เปน เจาของ
โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา และรานตัวแทน ที่พิจารณาเลือกใช ทอน้ํา ไทย พีพี-อาร และ 2) ศึกษาสวนประสม
ทางการตลาดที่มคีวามสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช ทอน้ําไทยพีพี-อาร ซึง่การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมเปาหมายที่เปน
เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา และรานตัวแทน จํานวนทั้งหมด 2,756 คน โดยมีกลุมเปาหมายที่ใหความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามออนไลนกลับมาจํานวนทั้งสิ้น 406 ชุด 

 ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายเปดรับสื่อดิจิทัลเพื่อติดตามขอมูลขาวสาร เพราะสามารถทําไดอยาง
รวดเร็ว และทันเวลา โดยในแตละชองทางในการเปดรับสื่อนั้น กลุมเปาหมายไมใหความสนใจในการรับสื่อดิจิทัลใน
ทกุชองทาง แตจะสนใจหรือใหความสําคัญเพียงบางชองทางเทานั้น เนื่องจากกลุมเปาหมายนั้นมีความสนใจ หรือ
ความตองการในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยปจจัยของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการพิจารณาเลือกใชทอน้ํา 
ไทย พีพี-อาร คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณ  ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95, 4.45, 
4.41, 4.34, 4.23, 4.17 และ 4.05 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

-

 
Abstract

The objectives of this research were 1) to study digital media exposure of the target 
groups who were the project owners, designers, contractors and dealer and were 
considering to use Thai PP-R water pipes and 2) to study their consideration on choosing 
Thai PP-R pipes. This was a quantitative research. Online questionnaires were distributed 
to the total 2,756 of project owners, designers, contractors and dealers which 406 of them 
were received back as completed questionnaires.
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The result showed that the samples were exposed to digital media for the purpose of 
information seeking because of the immediacy and punctuality. However, the target groups 
were not exposed to all digital media platforms. Instead, they preferred some of them 
because of their different preferences or needs. The main marketing mixes factors affecting 
on choosing Thai PP-R water pipes were physical evidence, people, product, place, price, 
process and promotion refer to the average value of 4.95, 4.45, 4.41, 4.34, 4.23, 4.17 and 4.05
respectively at a statistical significant level of 0.05. 

Keywords : Digital Media, Water Pipe, THAI PP-R, Media Exposure Behavior,
Marketing Mix

อุตสาหกรรมการกอสรางนับวาเปนกลุมอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของผูคน และพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง 
โดยการกอสรางที่เกิดข้ึนจากโครงการของทางภาครัฐและโครงการของภาคเอกชนที่คาดวายังดีตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลอง 
กับขอมูลการออกใบอนุญาตกอสรางอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยทั่วประเทศ ในป 2560-2561 โดยพ้ืนที่
อนุญาตกอสรางในแนวราบมีอัตราเติบโต 34.67  สวนในแนวสูงมีพื้นที่อนุญาตกอสรางเพิ่มข้ึน 5.5  สงผลให
ตลาดวัสดุกอสรางนั้นมีแนวโนมเติบโตสูงข้ึนตามงานกอสรางที่มีทิศทางขยายตัว และราคาของวัสดุกอสรางมี
แนวโนมปรับตัวสูงข้ึนดวย กอเกิดการแขงขันกันในกลุมของผูประกอบการวัสดุกอสราง โดยผูประกอบการแตละ
รายตางตองพยายามปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันในการที่จะเขาถึงผูบริโภคใหเร็วข้ึนและครอบคลุมมากขึ้นซ่ึงการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันในขณะที่พฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้นนับเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของผูประกอบการ และนักการตลาดที่ตองเรียนรูกําหนดกลยุทธเพื่อใหเขาถึง และตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคอยางตรงเปาหมายมากท่ีสุด (เจาะทิศทางกอสรางไทยป 62, ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2018) 

 ซึ่งในปจจุบัน สื่อดิจิทัลเปนหนึ่งในทางเลือกของการสื่อสารขอมูลในรูปแบบที่มีการใชเทคโนโลยีเขามามี
สวนเก่ียวของ มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทําใหขอมูลสื่อสารทางสื่อดิจิทัลมีความสําคัญกับผูบริโภคมากข้ึน 
โดยผูบริโภคเลือกรับรูการสื่อสารทางดิจิทัล และตัดสินใจเลือกพิจารณาหรือเลือกซื้อสินคามากข้ึน ในชวงเวลาที่
การตลาดมีการแขงขันสูงมากข้ึนเร่ือย ๆ หากมองในมุมของผูบริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน ทั้งจาก
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีสื่อสารตาง ๆ มากข้ึน พฤติกรรมที่เปน Multi-screen มากข้ึน ในปจจุบัน
ผูบริโภคจะใชอุปกรณสื่อสาร (Device) อยางนอย 2 ชิ้นข้ึนไป มีสลับสับเปลี่ยนกิจกรรมตาง ๆ ระหวางหนาจอ
อุปกรณสื่อสาร เชนการคุยติดตอเพื่อสอบถามขอมูลสินคาผานการแชททางโทรศัพท กอนจะเปลี่ยนมายืนยันการ
สั่งซื้อผานทางคอมพิวเตอร (เขาใจผูบริโภคไทยยุค 2019, BRAND BUFFET, 2018) จะเห็นไดวาผูบริโภคไมไดมี
ความตองการเหมือนเดิมอีกตอไป นํามาซ่ึงการปรับตัวทั้งของนักการตลาดและนักสื่อสารแบรนดในการพิชิตใจ
ผูบริโภคที่ทาทายมากข้ึน โดยเฉพาะกลยุทธตาง ๆ ที่จะสามารถเขาถึงและตอบโจทยผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัล 

ของกลุมเปาหมาย 

สวนประสมทางการตลาด 

การเลือกใช ทอน้ํา ไทย พพี-ีอาร 

ดังนั้น ผูวิจัยไดพิจารณาถึงการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน และเห็นไดวาการสื่อสารดิจิทัลนั้น สงผลสําคัญ
ตอการแขงขันในตลาด และมีแนวโนมที่สูงข้ึน เนื่องจากการใชสื่อดิจิทัลสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงาย ทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมผูบริโภคในอุตสาหกรรมกอสราง เพ่ือหาชองทางของการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการนําเสนอสื่อดิจิทัลใหตรงกับกลุมเปาหมายที่เปน เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา 
และรานตัวแทน ใหมากที่สุด และตอบโจทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกใชวัสดุ
กอสรางในสวนของระบบทอน้ําประปากรณีศึกษา ทอน้ําไทย พีพี-อาร 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภคของ McLeod และ  ee e (1972) ไดกลาวไววา 
สวนประกอบของตัวชี้ (Index) ที่เปนเคร่ืองมือในการใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) ประกอบดวย 

การวัดจากเวลาท่ีบริโภคสื่อ และการวัดที่ไดจากความถ่ีในการบริโภคสื่อ ซึ่งจะแยกไปตามรายการที่แตกตางกัน 

2. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของ hilip otler (2003) ไดกลาวไววา การตลาดที่มี
ประสิทธิผลจะผสมผสานปจจัยพื้นฐานของสวนประสมทางการตลาดเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง
การตลาดของกิจการโดยสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภค ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดจึงประกอบไปดวยตัวแปร
หรือเคร่ืองมือเก่ียวกับการตลาดที่สามารถควบคุมได โดยธุรกิจจะนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการ และความพึง
พอใจของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมเปาหมายที่เปน เจาของโครงการ ผูออกแบบผูรับเหมา 
และรานตัวแทน ที่พจิารณาเลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร 
 2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มคีวามสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร 
 

 

 

-
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 งานวิจัยเร่ืองนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey 

Research) ใชแบบสอบถามออนไลน ( Online Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยให
กลุมตวัอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) ตามประเด็น หรือเนื้อหาสาระ
ที่ตองการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จํานวนทั้งสิ้น 406 ชุด ซึ่งประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ
กลุมเปาหมายที่พิจารณาเลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร ประกอบดวย เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา และ
รานตัวแทน โดยไดทําการขอความอนุเคราะหจากพนักงานขาย ของบริษัท ไทย พีพี-อาร จํากัด ในการกระจาย 
แบบสอบถามออนไลน โดยไมจํากัดปริมาณ ในชวงเดือน มีนาคม – เมษายน ปพ.ศ. 2562 โดยมีข้ันตอนดังนี้  
 1. ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามออนไลน 
 2. ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามกับพนักงานขายที่ใหความอนุเคราะห ในการชวยกระจายแบบ 

สอบถามออนไลน 
 3. ผูวิจัยใชเคร่ืองมือออนไลนในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมายที่มีความสะดวก และเต็มใจ 

ในการตอบแบบสอบถาม 

 4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของจํานวนแบบสอบถาม จากนั้นทําการลงรหัส เพ่ือนําไป
วิเคราะห และแปรผลขอมูลทางสถิติ 

 )

   ชาย 

   หญิง 

 

233 

173 

 

57.4 

42.6 

 

   เจาของ 
   ผูออกแบบ 

   ผูรับเหมา 
   รานตัวแทน

 

62 

141 

152 

51 

 

15.3 

34.7 

37.4 

12.6 

 

   ต่ํากวา 20 ป 
   21-30 ป 
   31-40 ป 
   41-50 ป 
   51-60 ป 
   มากกวา 60 ป 

 

0 

40 

151 

165 

50 

0 

 

0 

9.9 

37.2 

40.6 

12.3 

0 
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จากตารางที่ 1 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 57.4 และ 

เปนเพศหญิง 173 คน คิดเปนรอยละ 42.6 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป จํานวน 165 คิดเปนรอยละ 40.6 
และมีอาชีพเปนผูรับเหมามากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 37.4 

 )

ติดตามขอมูลขาวสาร 

    คนหาขอมูลขาวสาร 

ใชประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคา 
ขายสินคา 
คุยกับเพ่ือน 

อื่น ๆ 

 

163 

151 

41 

25 

25 

1 

 

40.1 

37.2 

10.1 

6.2 

6.2 

0.2 

 

     Website 

Facebook 

Line 

Instagram 

Twitter 

You Tube 

E-Mail 

อื่น ๆ 

 

75 

94 

75 

47 

5 

68 

42 

0 

 

18.5 

23.2 

18.5 

11.6 

1.2 

16.7 

10.3 

0 

 

     คอมพิวเตอร
แท็บเล็ต 

โทรศัพทมือถือ

 

140 

41 

225 

 

34.5 

10.1 

55.4 

ภาพอยางเดียว 

ขอความอยางเดียว 

Infographic 

VDO 

อื่น ๆ 

 

106 

67 

123 

109 

1 

 

26.1 

16.5 

30.3 

26.8 

0.2 

 

    เชิงใหความรู 
เชิงสรางสรรค 
เชิงทัศนคติ

 

159 

119 

128 

 

39.2 

29.3 

31.4 
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จากตารางที่ 2 พบวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อติดตาม
ขอมูลขาวสาร จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.1 ชองทางในการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมตวัอยาง สวนใหญเปน
เฟสบุຍค (Facebook) จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.2 อุปกรณที่ใชสวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ จํานวน 225 
คน คิดเปนรอยละ 55.4 เนื้อหาที่ใชในสื่อดิจิทัลที่กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจเปน เชิงใหความรู จํานวน 159 คน 
คิดเปนรอยละ 39.2 ในสวนของรูปแบบของการนําเสนอสื่อดิจิทัล ที่กลุมตัวอยางสนใจ มากที่สุดคือ Infographic 

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.3 

 

-

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6.01-9.00
9.01-12.00 

12.01-15.00 

15.01-18.00 

18.01-21.00 

21.01-24.00 

24.01-3.00 

3.01-6.00 

ไมรับสื่อ 

12 

69 

63 

19 

3 

4 

0 

1 

235 

3.0 

17.0 

15.5 

4.7 

0.7 

1.0 

0 

0.2 

57.9 

44 

49 

47 

28 

28 

17 

0 

0 

193 

10.8 

12.1 

11.6 

6.9 

6.9 

4.3 

0 

0 

47.5 

19 

50 

72 

67 

32 

27 

0 

0 

139 

4.7 

12.3 

17.7 

16.5 

7.9 

6.7 

0 

0 

34.2 

27 

34 

33 

27 

2 

3 

0 

0 

280 

6.7 

8.4 

8.1 

6.7 

0.5 

0.7 

0 

0 

69.0 

12 

11 

13 

6 

3 

2 

0 

0 

359 

3.0 

2.7 

3.2 

1.5 

0.7 

0.5 

0 

0 

88.4 

53 

25 

18 

13 

9 

5 

0 

0 

283 

13.1 

6.2 

4.4 

3.2 

2.2 

1.2 

0 

0 

69.7 

22 

15 

18 

17 

46 

47 

0 

0 

241 

5.4 

3.7 

4.4 

4.2 

11.3 

11.6 

0 

0 

59.4 

จากตารางที่ 3 พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมตวัอยางในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลาในการ
เขาเว็บไซต (Website) มากที่สุด คือชวงเวลา 9.01-12.00 น. จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ชวงเวลาที่ใช
เฟสบุຍค (Facebook) มากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-15.00 น. จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ชวงเวลาในการ
ใชไลน (Line) มากที่สดุคือชวงเวลา 9.01-12.00 น. จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ชวงเวลาในการใชอินสตา
แกรม (Instagram) มากที่สุดคือชวงเวลา 9.01-12.00 น. จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.4 ชวงเวลาในการใช
ทวิตเตอร (Twitter) มากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-15.00 น. จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.2 ชวงเวลาในการใช  
ยูทูป (You Tube) มากที่สุดคือชวงเวลา 21.01-24.00 น. จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.6 ชวงเวลาในการใช
อีเมล (E-Mail) มากที่สดุคือชวงเวลา 6.01-9.00 น. จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.1 

 

-

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
6.01-9.00
9.01-12.00 

12.01-15.00 

15.01-18.00 

18.01-21.00 

21.01-24.00 

24.01-3.00 

3.01-6.00 

ไมรับสื่อ 

22 

51 

54 

22 

10 

4 

0 

0 

243 

5.4 

12.6 

13.3 

5.4 

2.5 

1.0 

0 

0 

59.9 

40 

39 

52 

23 

32 

27 

0 

0 

193 

9.9 

9.6 

12.8 

5.7 

7.9 

6.7 

0 

0 

47.5 

31 

67 

62 

41 

39 

30 

0 

0 

136 

7.6 

16.5 

15.3 

10.1 

9.6 

7.4 

0 

0 

33.5 

31 

27 

35 

23 

10 

3 

0 

0 

277 

7.6 

6.7 

8.6 

5.7 

2.5 

0.7 

0 

0 

68.2 

10 

11 

10 

8 

6 

3 

0 

0 

358 

2.5 

2.7 

2.5 

2.0 

1.5 

0.7 

0 

0 

88.2 

52 

25 

10 

14 

9 

7 

0 

0 

289 

12.8 

6.2 

2.5 

3.4 

2.2 

1.7 

0 

0 

71.2 

17 

12 

8 

19 

48 

60 

0 

0 

242 

4.2 

3.0 

2.0 

4.7 

11.8 

14.8 

0 

0 

59.6 
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จากตารางที่ 4 พบวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดิจิทัลของกลุมเปาหมายในวันเสาร-วันอาทิตย ชวงเวลาใน
การเขาเว็บไซต (Website) มากที่สดุคือชวงเวลา 12.01-15.00 น. จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ชวงเวลาใน
การใชเฟสบุຍค (Facebook) มากที่สดุคือชวงเวลา 9.01-12.00 น. จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ชวงเวลาใน
การใชไลน (Line) มากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-15.00 น. จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ชวงเวลาในการใช
อินสตาแกรม (Instagram) มากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-15.00 น. จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ชวงเวลาใน
การใชทวิตเตอร (Twitter) มากที่สุดคือชวงเวลา 9.01-12.00 น. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ชวงเวลาใน
การใชยูทปู (You Tube) มากที่สดุคือชวงเวลา 21.01-24.00 น. จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และชวงเวลา
ในการใชอีเมล (E-Mail) มากที่สดุคือชวงเวลา 6.01-9.00 น. จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12.8 
 

-

5 -

S.D.

1. มีขอมูลสินคาที่เพียงพอ และนาเชื่อถือ 

2. สินคามีความหลากหลาย 

3. มีหลากหลายชองทางในการใหขอมูลสินคา 
4. มีสต็อกสินคาที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา 
5. มีความรวดเร็วในการใหบริการหลังการขาย 

4.57 

4.32 

4.33 

4.48 

4.39 

0.505 

0.508 

0.517 

0.529 

0.514 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบวาปจจัยดานผลิตภัณ  ในภาพรวมอยูในระดับที่มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 เม่ือ
พิจารณา เปนรายขอพบวา ขอมูลสินคาที่เพียงพอ และนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 มีสต็อกสินคา ที่เพียงพอ
ตอความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 มีความรวดเร็วในการ ใหบริการหลังการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 ชองทางในการใหขอมูลสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทาย สินคามีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.32 อยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด 
 

-

S.D.

1. ใหขอมูลราคาสินคาที่ชัดเจน 

2. ความคุมคาของราคาเมื่อเทียบกับทอน้ําชนิดเดียวกัน 

3. การให redit erm 30 วัน 

4.55 

3.90 

4.25 

0.527 

0.797 

0.689 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบวาปจจัยดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับที่มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  เม่ือพิจารณา 
เปนรายขอพบวา การใหขอมูลราคาสินคาที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และการให redit erm 30 วัน        
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูในระดับมากที่สุด สวนความคุมคาของราคาเมื่อเทียบกับทอน้ําชนิดเดียวกัน อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  
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-

S.D.

1. มีตัวแทนจําหนายในกรุงเทพ และตางจังหวัด 

2. มีสนิคาจําหนายอยูใน Modern Tread 

3. มีชองทางการจําหนาย Online 

4.39 

4.28 

4.37 

0.581 

0.621 

0.661 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับที่มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การมีตัวแทนจําหนายในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 มีชองทางการจําหนาย Online มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และสินคาจําหนายอยูใน Modern Tread มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 อยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด 

  

-

S.D.

1. การใหสวนลดในการซื้อสินคา 
2. มีการบริการคาขนสงฟรี 
3. การโ ษณาผานสื่อดิจิทลัตาง ๆ 

4.25 

3.90 

4.00 

0.659 

0.722 

0.596 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

จากตารางที่ 8 พบวาปจจัยดานสงเสริมการขาย ในภาพรวมอยูในระดับที่มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อ
พิจารณา เปนรายขอพบวา การใหสวนลดในการซ้ือสินคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนการ
โ ษณาผานสื่อดิจิทัลตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีการบริการขนสงฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก  
  

-

S.D.

1. มีการรับประกันความเชื่อมั่นในสินคา 
2. มีรายละเอียดของสินคาครบถวน  

4.95 

4.96 

0.276 

0.219 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

จากตารางที่ 9 พบวาปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด             
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การมีรายละเอียดของสินคาครบถวน เชน รูปสินคา, ขนาด, 

จํานวน ฯลฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.96 และมีการรับประกันความเชื่อม่ันในสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 อยูในระดับ
มากที่สดุทั้งหมด 
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-

S.D.

1. มกีารโตตอบสื่อสาร และใหขอมูลที่ครบถวน 

2. การใชภาษา และความเหมาะสมในการตอบคําถาม 

3. การใหขอมูลของ Technical Support 

4. ความรูความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหา 
5. การติดตอกลับเพื่อใหขอมูลอยางรวดเร็ว 

4.50 

4.35 

4.37 

4.52 

4.52 

0.506 

0.477 

0.504 

0.500 

0.505 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

จากตารางที่ 10 พบวาปจจัยดานพนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การติดตอกลับเพื่อใหขอมูลอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ความรูความเชี่ยวชาญ
ในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มีการโตตอบสื่อสารและใหขอมูลที่ครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 การให
ขอมูลของ Technical Support มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 การใชภาษา และความเหมาะสมในการตอบคําถาม           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด 

 

11 -

S.D.

1. อัพเดทความเคลื่อนไหวเก่ียวกับสินคาใหม 
2. นําเสนอขอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของสินคา  
3.อัพเดทโปรโมชั่นใหมอยางสม่ําเสมอ 

4.31 

4.08 

4.14 

0.643 

0.772 

0.759 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

จากตารางที่ 11 พบวาปจจัยดานขาวสาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา การนําเสนอขอมูลขาวสารอัพเดทความเคลื่อนไหวเก่ียวกับสินคาใหม อยูในระดับมากที่สุด               
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนการอัพเดทโปรโมชั่นใหมอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และการนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่ชี้ใหเห็น ถึงประโยชนของสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก 

 

จากการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญนัน้เปนเพศชายเนื่องจากเปนขอจํากัดในเร่ืองของลักษณะงาน 
หรือลักษณะทางธุรกิจ  

 จากผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคในการใชสื่อดิจิทัลของกลุมเปาหมาย สวนใหญมีเพื่อติดตามขอมูล
ขาวสาร เพราะสามารถทําไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา เขาถึงไดอยางรอบดาน และสามารถติดตามไดอยาง
สมํ่าเสมอ โดยเนื้อหาที่สนใจเปนในเชิงการใหความรู เนื่องจากเปนสินคาที่จําเปนตองใชความรูและความเขาใจใน
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การปฏิบัติงาน สวนรูปแบบในการนําเสนอที่ไดรับความสนใจคือ อินโฟกราฟฟก (Infographic) เพื่องายตอความ
เขาใจ และมีเฟซบุຍก (Facebook) เปนชองทางหลัก เพราะงายตอการเปดรับสื่อกวาทุกชองทาง โดยใชโทรศัพทใน
การเปดรับสื่อเปนสวนใหญ เพราะในปจจุบนั การบริโภคขอมูลขาวสารผานทางสื่อดิจิทัลแพรหลายมากข้ึน ดูไดจาก
การเติบโตของตลาดโทรศัพทสมารทโฟน หรือโทรศัพทมอืถือที่สามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลไดอยางรวดเร็ว  
 นอกจากนี้ ในวันจันทร - วันศุกร พฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ใชสื่อในแตละชองทางนั้น ถือเปน
พฤติกรรมที่ไมมีความแตกตางจากพฤติกรรมของผูคนทั่วไปนัก แตพฤติกรรมที่แตกตางจากผูคนทั่วไปของ
กลุมเปาหมาย จะเปนชวงเวลาในการเขาเฟซบุຍก (Facebook) ซึ่งจะอยูที่ 15.00-18.00 น. เนื่องจากกลุมเปาหมาย
นั้นเลิกจากการทํางานในชวงเวลา 16.00 น. จึงทําใหมีปริมาณการเขาใชในชวงเวลานี้มากที่สุด 

 ในสวนของวันเสาร-อาทิตยนั้น ชวงเวลาในการใชสื่อดิจิทัลในแตละชองทางสวนใหญไมคอยแตกตางกับ
ในชวงของวันจันทร-วันศุกร มากนัก แตที่แตกตางกันคือการเขาใชเฟสบุຍค (Facebook) จะอยูในชวงเวลา 9.01-

12.00 น. เนื่องจากเปนวันหยุด ทําใหกลุมเปาหมายมีเวลาในการเขาใช แตกตางจากวันจันทร-วันศุกร ที่จะอยูชวง 
15.00-18.00 น. ซ่ึงเปนชวงหลังเลิกงาน 

 จากผลการศึกษายังพบวา ในแตละชองทางในการเปดรับสื่อนั้น กลุมเปาหมายไมไดใหความสนใจในการ
รับสื่อในทุกชองทาง แตจะสนใจหรือใหความสําคัญเพียงบางชองทางเทานั้น เนื่องจากกลุมเปาหมายที่เปน เจาของ
โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา รานตัวแทนนั้น มีความสนใจ ความอยากรู หรือความตองการ ในรูปแบบที่แตกตาง
กัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ n and o (2014) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
พบวาผูทีเ่ปดรับสื่อมักมีความกระตือรือรน หรือสนใจที่จะติดตามขอมูลตาง ๆที่ถูกนําเสนอและมีการเลือกใชสื่อตาง 
ๆ โดยจะเจาะจงคนหาและเลือกเปดรับสื่อ ตามที่ตนเองใหความสนใจเทานั้น  

-

จากผลการศึกษาสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร 
เชนเดียวกับการศึกษาของ อารีรัตน สุขพิริยกุล (2015) ไดศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญ
ในการซื้อสินคาวัสดุกอสรางของรานคาปลีก จากรานคาสงวัสดุกอสราง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด มีความสําคัญตอการซื้อสินคาวัสดุกอสรางของรานคาปลีก จากรานคาสงวัสดุกอสราง แตใน
แตละธุรกิจนั้นมีความแตกตางกันไป ทั้งในดานของสินคาและการบริการที่นําเสนอตอลูกคา หรือตลาด โดยการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงตองมีการจัดสวนประสมใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ หรือของ
อุตสาหกรรมที่แตกตางกันไป ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎี hilip otler (2003) กลาวคือ การตลาดที่มี
ประสิทธิผลจะผสมผสานปจจัยพื้นฐานของสวนประสมทางการตลาดเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง
การตลาดของกิจการ โดยสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภค ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดจึงประกอบไปดวยตัวแปร
หรือเคร่ืองมือเก่ียวกับการตลาดที่สามารถควบคุมได โดยธุรกิจจะนํามาใช เพื่อตอบสนองความตองการ และความ
พึงพอใจของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา กลุมเปาหมายไดใหความสําคัญกับ สินคาที่มีขอมูล
เพียงพอนาเชื่อถือ ราคามีความสอดคลอง หรือเหมาะสมกับสินคา การที่พนักงานมีความรู มีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับสินคา ชวยสรางความม่ันใจใหกับกลุมเปาหมายได โดยจะสงผลทําใหพิจารณาเลือกใช ทอน้ํา ไทย พีพี-อาร 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

178



 ปจจัยดานผลิตภัณ  โดยการที่มีขอมูลสินคาที่เพียงพอ นาเชื่อถือ ทําใหกลุมเปาหมายมีความม่ันใจและ
เขาใจเก่ียวกับสินคามากข้ึน มีความหลากหลายของสินคา รวมถึงชองทางในการใหขอมูลสินคา สต็อกสินคามี
เพียงพอตอความตองการของลูกคา และความรวดเร็วในการใหบริการหลังการขาย ซึ่งชวยตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางทันที สอดคลองกับการศึกษาของ ธนบดี วายุวัฒนศิริ (2561) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาด 
และคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม ดูโฮม ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณ ล พบวาปจจัยดานผลิตภัณ  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาในรานที่
ครบถวน และหลากหลาย ทําใหมีลักษณะเปนการบริการที่เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให
ลูกคามีตัวเลือกในการซ้ือสินคา 
 ปจจัยดานราคา การมีขอมูลสินคาที่ชดัเจน สามารถทําใหกลุมเปาหมายนํามาประเมินสําหรับการตัดใจซ้ือ
ตอไป รวมถึงการให Credit Term 30 วันนั้น ถือเปนการสนับสนุนสภาพคลองทางการเงินใหกับกลุมเปาหมาย 
สวนความคุมคาของราคาเมื่อเทียบกับทอน้ําชนิดเดียวกันนั้น ทําใหเห็นถึงความเหมาะสมของราคากับสินคา 
สอดคลองกับการศึกษาของ ชลวิทย วรรณโชติผาเวช (2560) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ พบวา ปจจัยดานการตอรองราคา และความหลากหลายของสินคา สงผลเชิงบวกตอ
ความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ ผูซื้อมีทางเลือกหลากหลาย ทําให
ผูซื้อสามารถตอรองราคา หรือระยะเวลาเครดิตมากข้ึน 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย โดยการมีตัวแทนจําหนายในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด มีชองทางการ
จําหนาย Online รวมถึงการมีสินคาจําหนายอยูใน Modern Tread นั้น ถือเปนชองทางที่กลุมเปาหมายสามารถ
เขาถึงสินคาไดงาย สอดคลองกับการศึกษาของ นัฏยา ประดับการ (2560) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกซ้ือวัสดุกอสราง กรณีศึกษารานศิริชัย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง ซึ่งประกอบดวย ที่ตั้งอยูใกลสถานที่การใชงาน และ
ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา 
 ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โดยการใหสวนลดในการซื้อสินคา การโ ษณาผานสื่อดิจิทัลตาง ๆ รวมถึง
การบริการขนสงฟรี สงผลทําใหเปนการสรางแรงกระตุน รวมถึงการสรางทัศนคติที่ดใีหกับกลุมเปาหมาย สอดคลอง
กับการศึกษาของ ธีรยุทธ เรืองศิริวัฒน (2561) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุกอสราง สําหรับการ
ตกแตงภายใน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการขาย สงผลทําใหสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคาในคร้ังตอไป 

 ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยที่มคีวามสําคัญกับการพิจารณาเลือกใช ทอน้ํา ไทย 
พีพี-อาร ซึง่การที่มรีายละเอียดของสินคาครบถวน เชน รูปสินคา, ขนาด, จํานวน ฯลฯ ทําใหกลุมเปาหมายมีความ
เขาใจเก่ียวกับขอมูลสินคามากข้ึน สวนการรับประกันความเชื่อม่ันในสินคา สงผลทําใหกลุมเปาหมายเกิดความ
มั่นใจในการใชสินคา สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐชา มาตุภูมานนท (2558) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบานสั่งสราง เอสซีจี ไฮม (SCG Heim) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณ ล พบวา 
ปจจัยดานความตองการของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานสั่งสรางเอสซีจี ไฮม ซึง่การที่มกีารรับประกัน
จะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภควาจะไดบานทีมีคุณภาพ 
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 ปจจัยดานบุคคล การที่พนักงานมีการติดตอกลับเพื่อใหขอมูลอยางรวดเร็ว มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
แกปญหา โตตอบสื่อสาร และใหขอมูลที่ครบถวน โดยใชภาษาในการตอบไดอยางเหมาะสม สงผลทําให
กลุมเปาหมายเกิดความเขาใจ สามารถแกปญหาไดทันที และม่ันใจในการที่จะใชสินคาในคร้ังตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ กาญจนา โพนโต (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยคุณภาพการใหบริการ การบริหารลูกคาสัมพันธ และ
การสื่อสารทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางใหม (Modern Trade) 

ในจังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยคุณภาพการใหบริการของพนักงานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผูบริโภค
ที่ซื้อวัสดุกอสรางในจังหวัดปทุมธานี มีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ทําใหลูกคารูสึกม่ันใจที่
เม่ือเลือกใชบริการ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 ปจจัยดานกระบวนการ วาดวยการนําเสนอขอมูลขาวสาร อัพเดทความเคลื่อนไหวเก่ียวกับสินคาและ
โปรโมชั่นใหม ๆ อยูเสมอ รวมถึงการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของสินคานั้น สงผลทําใหเกิดการ
กระตุนพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของกลุมเปาหมาย สอดคลองกับการศึกษาของ ชัยสิทธิ์ จิญกาญจน 
(2558) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณาการ ความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม 
(Modern Trade) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณ ล พบวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ
บรูณาการ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณ ล 

 

1. จากผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคในการใชสื่อดิจิทัลของกลุมเปาหมายซ่ึงเปน เจาของโครงการ 
ผูออกแบบ ผูรับเหมา รานตัวแทนนั้น จะใชเพื่อติดตามขอมูลขาวสาร ซึ่งชองทางการสื่อสารทางดิจิทัล ถือเปน
ชองทางที่สําคัญ ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดังนั้นรูปแบบในการนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับสินคา หรือ
ขอมูลที่เก่ียวของ ควรนําเสนอใหไปในทิศทางเดียวกัน และสมบูรณครบถวน เพื่อเพิ่มการกระตุนใหเกิดการพิจารณา
เลือกใชสินคา ทอน้ําไทย พีพี-อาร มากยิ่งข้ึนและสิ่งที่สําคัญที่ธุรกิจตองดําเนินการคือการทําการสื่อสารดิจิทัลผาน
ชองทางของตัวเอง โดยชองทางที่มคีวามสําคัญตอการพิจารณา เลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร คือการสื่อสารผานสื่อเฟ
ซบุຍก (Facebook) ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากจากกลุมเปาหมาย เปนชองทางในการนําเสนอสินคาเพื่อใหไดตรง
ตามกลุมเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

2. จากผลการศึกษาพบวา ขอมูลสินคาที่มีรายละเอียดที่ครบถวน และมีความนาเชื่อถือ ถือเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชทอน้ํา ไทย พีพี-อาร ซึ่งทางธุรกิจควรมุงเนนถึงคุณภาพของขอมูลความถูกตอง
ของขอมูล และเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหตรงกับความตองการ มากที่สุด 
นอกจากนี้การสงเสริมการขายโดยการใหสวนลดในการซื้อสินคา ถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่ชวย ในการจูงใจ
ลูกคาเกาใหเกิดการซ้ือซ้ํา และลูกคาใหมตัดสินใจซ้ือสินคาไดเร็วข้ึน หรือจูงใจใหซื้อสินคาในปริมาณที่มากขึ้น 
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 1. การศึกษาในคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ผูที่สนใจ
ทําวิจัยในหัวขอนี้ ควรศึกษาแบบเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ดวยการสัมภาษณ เพื่อใหทราบถึง
ขอมูลในเชิงลึก และพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายอยางแทจริง 
 2. การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับสื่อดิจิทัล และปจจัยที่มีผลตอการ 
พิจารณาเลือกใชวัสดุกอสรางกอสรางในสวนของระบบทอน้ําประปา ในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรที่จะศึกษา 
เก่ียวกับวัสดุกอสรางในสวนของระบบอ่ืน ๆที่นอกเหนือจากระบบทอน้ําประปา เพื่อใหเห็นถึงพฤติกรรมหรือปจจัย
ทีเ่หมือนหรือแตกตางกันกับงานวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ และการวิเคราะหในแงมุมตาง ๆ 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง
ในยานฝດงธนบุรี และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยาน        

ฝດงธนบุรีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานบรรยากาศ        

ในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยาน
ฝດงธนบุรี จํานวน 312 คน ใชวิธีการสุมตวัอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา 
4 ระดับ สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ระดับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานลักษณะ          

งานที่ปฏิบัติ ( 4.11) รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน ( 3.72) อันดับที่สาม คือ ดานบรรยากาศ 

ในการทํางาน ( 3.70) และอันดับสุดทาย คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน ( 3.55) ตามลําดับ ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ควรพัฒนาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

เชน การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 

 : , ,  

 

ABSTRACT
This research is intended to study (1) the level of work motivation of bank personnel 

in Thonburi district, (2) the comparison between the work motivation in terms of work 
characteristics, work climate, job security, and job advancement and the personal factors. 
This is a quantitative research in which the sample size is bank employees at the total 
number of 312 individuals. The questionnaires are used to collect the data. The descriptive 
statistical data include frequency, percentage, mean, and standard deviation.
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The results showed that the overall value of work motivation is at the high level 

( = 3.77). When consider each item separately, it is found that work characteristics is at the

high level ( = 4.11) and then following by job security (= 3.72), work climate ( = 3.70),

and job advancement (= 3.55). The suggestion is that the bank should improve the human 
relations dimension, for instance, to organize activities that promote human relations skills 
in order to increase the work effectiveness of the employees.

Keywords : Work motivation, bank personnel, bank in Thonburi district
 

 

ธุรกิจที่เก่ียวกับสถาบันการเงินในทุกวันนี้มีสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงมากข้ึนและเพื่อที่จะไดมาถึง
การครอบครองสวนแบงตลาดที่สูงที่สุดนั้น ทําใหแตละองคกรตองมีการวางแผนคิดคนกลยุทธและมีการกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน ไมวาจะเปนเร่ืองของการวางแผนการตลาดเชิงรุกการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสม
และทันตอสถานการณปจจุบนั เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในอนาคตธนาคารแหงหนึ่งในยาน
ฝດงธนบุรีไดเล็งเห็นวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญอยางยิ่งขององคกร เปนจุดเร่ิมในการริเร่ิม 
สรางสรรคงาน เพื่อทําใหองคกรประสบความสําเร็จและนําพาใหองคกรไปสูเปาหมาย ดังนั้นการพยายามรักษา
ทรัพยากรมนุษยใหอยูกับองคกรและปองกันการสูญเสียพนักงานจากการลาออก จึงเปนงานทาทายสําหรับผูบริหาร
ในปจจุบนัซึ่งบุคลากรนั้นก็ตองเปนแรงงานที่มปีระสิทธิภาพและมีความรู ความสามารถ ธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດง
ธนบุรี จึงหลีกเลี่ยงในการแขงขันไมไดเนื่องจากโลกเปลี่ยนไป องคกรจึงตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
พนักงานจะตองพรอมปรับเปลี่ยนเพื่อรับสิ่งใหม ๆ ที่จะเกิดกับองคกรในอนาคต ผูบริหารบางคนมุงหวังผลกําไร 
มองเห็นแตผลประโยชนที่สูงสุดขององคกร จนไมไดเอาใจใสสนใจและไมเห็นความสําคัญในการดูแลความเปนอยู
ของบุคลากร ทําใหพนักงานขาดความพึงพอใจในการทํางานสงผลใหการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาที่ใน 

ความรับผิดชอบไมเต็มความสามารถขาดประสิทธิภาพและอาจสงผลออกมาในรูปของการขาดความรับผิดชอบ    
ขาดกําลังใจ ขาดงาน การยายงานจนกระทั่งลาออกจากงาน การลาออกจึงถือเปนภาระและตนทุนขององคกรอีกทั้ง
ยังสงผลแกภาพลักษณขององคกร การสรางแรงจูงใจจึงเปนเร่ืองสําคัญในการเสริมสรางการทํางานใหมีทั้งนี้ถาหาก
ผูบริหารไมใสใจอาจทําใหพนักงานขาดแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและความพึงพอใจมีแนวโนม
ลดลง ทําใหเกิดปญหาแกองคกรเนื่องจากทรัพยากรบคุคลเปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูความสําเร็จ 
ในฐานะที่ขาพเจาเปนพนักงานคนหนึ่งในธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ซึ่งเปนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนองคกร 
อยากใหองคกรประสบความสําเร็จและกาวหนาตอไป (วิชชุดา เทียนสวาง, 2558, หนา 31) 
 บคุคลเปนทรัพยากรที่สาํคัญที่สุดขององคการ การปฏิบัติงานใหองคการควรมีการตอบสนองความตองการ
ของบุคคล โดยปกติบคุคลจะทํางานไมเต็มความสามารถ ยกเวนบุคคลที่มแีรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจที่เหมาะสม
ทําใหมีการใสใจมากข้ึน หากหนวยงานตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตองทําความเขาใจถึงความ
ตองการของพนักงานและหาสิ่งจูงใจในการทํางาน งานดานการบริหารบุคคลจึงมีสวนสําคัญที่ตอบสนองความ
ตองการของบุคคลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการ
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ปฏิบัตงิานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังนั้นการบริหาร
บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรตั้งใจทํางานใหสาเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและ
พรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจ จึงทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (วราพร มะ
โนเพ็ญ, 2551, หนา 43) 
 ดังนั้นความเขาใจในการทําใหพนักงานในองคกรเขาใจเปาหมายขององคกร ลดการโยกยายและลาออก 
องคกรตองเขาใจวา แรงจูงใจ หรือสวัสดิการใด ๆ มีผลตอการตัดสินใจที่จะทํางานกับองคกร พรอมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานที่จะเกิดข้ึนของพนักงานและหาแนวทางแกไขสภาพเปนอยูของพนักงานใหเกิดวามพึงพอใจ
ตอองคกร จึงเปนเร่ืองสําคัญที่องคกรจะตองใหความสําคัญ เพื่อพัฒนาองคกรในเชิงทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ประสิทธิภาพตอองคกรในการบริหารงาน 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจงูใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง
ในยานฝດงธนบุรี ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน ธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ผลลัพธทีไ่ดจากการศึกษาสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานใหสูงข้ึน อันจะทําใหพนักงาน
มุงมั่นที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรีเปนธนาคารที่
มุงสูการเปนผูนําดานบริการทางการเงินแกลูกคาทุกระดับเปດยมดวยคุณภาพ และบริการที่ประทับใจเพียบพรอม
ดวยการบริหารจัดการที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนธนาคารในดวงใจของประชาชนทุกระดับตอไป 

 

 

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฎิบัตงิานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี 
2. เพื่อทราบถึงสภาพปญหาปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง

ในยานฝດงธนบุรี 
3. เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งใน

ยานฝດงธนบุรี 
 

 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเจตคติที่ดีของแตละบุคคลที่มีตองาน         

ที่ตนเองปฏิบัติอยูและมีความเต็มใจที่จะเสียสละแรงกายแรงใจสติปญญาใหแกงานขององคการเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ประกอบดวย ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานบรรยากาศใน
การทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางานและดานความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ 

 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูซึ่งอาจ
เปนงานประจําหรืองานชัว่คราวงานที่งายหรือยากเกินไปงานที่ตองใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรืองานที่ซ้ําซากจําเจ
นาเบื่อหนาย ตลอดจนความรูสึกที่เปนอิสระในการทํางานดวย 
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 ดานบรรยากาศในการทํางาน หมายถึง พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี คือ สภาพสิ่งแวดลอมที่
มีผลตอการรับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอขนาด และโครงสรางขององคการ แบบความเปนผูนํา เปาหมายของ
องคการและการติดตอสื่อสาร  
 ดานความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกมั่นคงในการทํางานเปนนามธรรม เปนสภาพจิตใจ 
ความรูสึก ทัศนคติที่บุคคลมีตอการไดรับการคุมครองปองกันและการไดรับหลักประกันทั้งในขณะที่บุคคลยัง
ปฏิบัตงิานอยูในองคการและหลังจากที่บคุคลไตออกจากองคการ  
 ดานความกาวหนาในการทํางาน หมายถึง พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ไดรับการสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาในการทํางาน อันเนื่องมาจากผลทํางานการศึกษาตอ การฝຄกอบรม สัมมนาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี หมายถึง เจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติงานในธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດง
ธนบุรี โดยไดรับเงินเดือนตามกฎหมายทุกเดือนตามที่ธนาคารกําหนด 

 

 

พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรีที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน 

 

 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด          

ในการวิจัย โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน ซึ่งสามารถ กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได/เงินเดือน 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

 

1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

2. ดานบรรยากาศในการทํางาน 

3. ดานความมัน่คงในการทาํงาน 

4. ดานความกาวหนาในการทํางาน 
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 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 1,400 คน 

(ฝายทรัพยากรบคุคล, 2561) 
 2. กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย จํานวน 312 คนโดยการเปดตารางสําเร็จรูปกลุมตวัอยางของทาโร ยามาเน ( amane, 1973) 

 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางข้ึนเองเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลซึ่งผูวิจยัไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและขอบเขตการวิจัยลักษณะ
คําถามเปนแบบลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close Ended Question) โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได/เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ไดแก 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางานและดานความกาวหนาใน
การทํางาน ตามลําดับ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. ขอหนังสือจากสํานักวานบัณ ิตศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ถึงผูจัดการธนาคารแหงหนึ่งในยาน 

ฝດงธนบุรี เพื่อประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี  
2. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ไดแบบสอบถาม 

จํานวน 302 ฉบับ มีอัตราตอบกลับรอยละ 100 

3. การตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

 

เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจยัไดทําการรวบรวมขอมูลดวยมือ โดยอาศัยคูมือลงรหัสที่ไดเตรียมไว 
หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการ
บรรยายลักษณะทั่วไป ไดแก ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรีวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ในการบรรยายลักษณะทั่วไป ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) จากนั้นขอมูลที่รวบรวมไดจาแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยแบบสอบถามในสวนที่ 2 
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ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale ) มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ระดับมาตรวัดแบบแบงเปน 5 
ระดับคือ มากที่สดุ มาก นอย และนอยที่สุดมีเกณ การใหคะแนน ดังนี้ 
 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน   คะแนน 

  มากที่สุด         5 

  มาก         4 

  ปานกลาง        3 

  นอย         2 

  นอยที่สุด         1 

เกณ การแปลผลคาวัดระดับการตัดสินใจแบงเปน 5 ระดับการแปลความหมายคาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกใช
วิธีการของเบส ( est, ohn . 1970, pp. 204-208, อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, หนา 257) ซ่ึงมีเกณ ใน
การแบงชวงระดับคะแนนดังนี ้

ชองกวางอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด 

      จํานวนชั้น 

    =  5 – 1 

       5 

    =  0.80 

คะแนน  ระดับคะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

    5  4.21-5.00 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

    4  3.41-4.20 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

    3  2.61-3.40 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

    2  1.81-2.60 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย 

    1  1.00-1.80 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับนอยที่สุด 

3. การวิเคราะห t-test และ F-test (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบ
รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé test) เพื่อเปรียบเทียบวาคูใดมีความแตกตางกัน 

 

1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
 

 
S.D.   

1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 4.11 0.66 มาก 1 

2. ดานบรรยากาศในการทาํงาน 3.70 0.50 มาก 3 

3. ดานความมั่นคงในการทาํงาน 3.72 0.87 มาก 2 

4. ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.55 0.88 มาก 4 

 3.77 0.72   
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จากตารางที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนกังานโดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด (((((( =3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ดานลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ( =4.11) รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน ( =3.72) อันดับที่สาม คือ ดานบรรยากาศ
ในการทํางาน ( =3.70) และอันดับสุดทาย คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน ( =3.55) ตามลําดับ 

 

2  

(n  312) 

 
 

t df Sig. 
 

S.D. 

เพศ 3.69 0.64 1.86 136 0.12 

อายุ 4.11 0.66 1.96 136 0.13 

ระดับการศึกษา 3.70 0.50 2.10 136 0.13 

รายได/เงินเดือน 3.72 0.87 2.25 136 0.16 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 3.55 0.63 1.78 136 0.15 

 3.75 0.66 1.99 136 0.14 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความสัมพนัธปฏิเสธวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 

 ผลการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี มีประเด็นสําคัญ
ที่นาํมาอภิปราย ดังนี้ 

1. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ งานที่ทานทําเปนงาน
ประจําหรืองานชั่วคราว รองลงมา คือ งานที่ทานทํามีลักษณะเปนงานที่งาย ตอการเรียนรูงานได และอันดับสุดทาย 
คือ งานที่ทานทําเปนงานที่ใหอิสระตอการใชความคิดอยาง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวนิดา ประดิฐ 
(2554) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตาม เพศ อายุการศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน 
สงผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันและการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ         
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความมั่นคงในงาน 
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ดานเงินเดือนและสวัสดิการและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

ในทิศทางเดียวกัน สวนดานที่ไมมคีวามสัมพนัธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน 

2. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานความมั่นคงในงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ทานมีความรูสึกมั่นใจ
ในผูบงัคับบัญชาในองคกร รองลงมา คือ ทานมีความรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางานและอันดับสุดทาย คือ ทานมี
ความรูสึกวาองคกรมีหลักประกันในระหวางที่เปนพนักงานหรือหลังออกจากงานอยางเหมาะสม ตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย ดวงเลขา (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก พบวา ระดับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความสําเร็จในงานเปน
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายประสบผลสําเร็จเปนอยางดีตามเวลาท่ีกําหนดไว ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือยูในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ พนักงานมีความยินดีเม่ือไดรับเกียรติบัตรยกยองหรือรางวัลพนักงานดีเดนจาก
ธนาคารปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ การไดรบ
ความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาจากผูรวมงาน ปจจัยดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมากโดยประเด็นที่มีผลตอ
แรงจูงใจ คือ สามารถรับผิดชอบงานที่ปฏิบัตไิดอยางครบถวนสมบรูณ มีประสิทธิภาพในระยะเวลาท่ีกําหนด ปจจัย 

ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับมากโดยประเด็นที่มผีลตอแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อไดรับโอกาส
ในการฝຄกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน ปจจัยดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน อยูในระดับมาก          
โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานรวมกับผูอ่ืน ปจจัยดานนโยบายและ
การบริหาร อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มผีลตอแรงจูงใจ คือ ความปลอดภัยในระหวางที่พนักงานปฏิบัติงานเปน
สิง่สําคัญ ปจจัยดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ ธนาคารมีการ
ระบุสวัสดีการตาง ๆ ที่พนักงานจะไดรับไวอยางชัดเจน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปาน
กลาง โดยประเด็นที่มผีลตอแรงจูงใจ คือ ธนาคารมีการจัดแบงพื้นที่ออกเปนสัดสวนตามรูปแบบการใหบริการลูกคา 
โดยเมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลา เงินเดือน ในภาพรวมมีปจจัยที่มีผล
ตอแรงจูงใจไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลที่จําแนกตามสถานภาพในภาพรวมมีปจจัยผูที่มีสถานภาพแตกตาง
กันจะมีปจจัยที่มผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน สวนทางดานเงินเดือนที่แตกตางกันก็มีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน 

3. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน ดานบรรยากาศในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมรีะดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ บรรยากาศในการ
ทํางานทําใหมีการติดตอสื่อสารเหมาะสม รองลงมา คือ สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานของทานมีความเหมาะสม
และอันดับสุดทาย คือ บรรยากาศในการทํางานทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของณัฐฐินันท อนุพันธ (2551) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการของ
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
68.03 โดยมีอายุอยูในชวง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 44.89 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.06 
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ผูตอบสวนใหญเปนนักพัฒนาชุมชนคิดเปนรอยละ 36.73 มีอายุราชการอยูระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 69.38 
สําหรับปจจัยจิตวิทยาสังคม ไดแก แรงจูงใจในงาน พบวา ประชากรสวนใหญมี แรงจูงใจในงานอยูในระดับมาก 
ดานแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับปานกลาง ใน
เร่ืองการสนับสนุนจากองคกรอยูในระดับปานกลางและในเร่ืองความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประชากรสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริการประชาชน เฉพาะมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน-ดานการสงเคราะหผูสูงอายุรวม 10 ประเด็น พบวา ในภาพรวมปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา การสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงาน อปท ในเขตจังหวัดสมุทรปราการอยาง       
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.00 

 4. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานความกาวหนาในงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมรีะดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ทานมีโอกาสไดรับ
การเลื่อนตําแหนงหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงที่สูงข้ึนอยางเหมาะสมรองลงมา คือ ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ
ในระดับที่สูงข้ึนและอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของวิชชุดา เทียนสวาง (2558) ไดศึกษาเร่ืองผลการวิจัยพบวาระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยคํ้าจุนในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารดานความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานดานวิธีปกครองบังคับบัญชา ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคงในการทํางาน 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานคาตอบแทนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอมีความเห็นในระดับมาก ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติความสําเร็จในการทํางานการยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในการทํางาน ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดานอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงและเงินเดือน จะมีปจจัยคํ้าจุนในการทํางานและแรงจูงใจที่แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 ยกเวนดานเพศ จะมีปจจัยคํ้าจุนและแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 การหาคาความสัมพันธระหวางคาตอบแทนความมั่นคงในงานนโยบายและการบริหาร
สวัสดิการความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับหัวหนาและเพื่อนรวมงานสภาพแวดลอม วิธีการปกครองบังคับ
บญัชา มีความสัมพันธกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในอาชีพ ความสําเร็จในงาน 
การยอมรับนับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนั้นระดับความคิดเห็นดานปจจัยคํ้าจุนที่เพิ่มข้ึนสงผลให
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
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 1. พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ควรพัฒนาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เชน การจัด
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพนัธภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 2. พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ควรมีการกําหนดความกาวหนาในงานของแตละตําแหนง          
เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีความมุงหวังตอการทํางานและยังจะชวยเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

 

1. ควรศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี ในลักษณะการ
วิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  

2. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพดานอ่ืน ๆ ของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี 
3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝດงธนบุรี 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล และ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานอัตราเงินเดือนและ
สถานภาพ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทําการเก็บขอมูลกับขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล จํานวน 116 คน และนํามาวิเคราะหผลดวยสถิติ การแจกแจงคาความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ยประชากรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร จากนั้นจึงนําไปพิสูจนสมมติฐานดวยการทดสอบคาที            
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 98.3 มีอายุ 31-40 ปรอยละ 45.7         
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 71.6 ประสบการณทํางาน 6-10 ป รอยละ 45.7 อัตราเงินเดือน 10,000-

20,000 บาท รอยละ 44.8 และ มีสถานภาพสมรส รอยละ 68.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล พบวา ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ประสบการณการทํางานและอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเลไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT
This research is aimed to study (1) the level of work-life quality of police 

commissioners working at the Thian Thale metropolitan police station, (2) the work-life 
quality of police commissioners in relation to personal factors, say, sex, age, educational 
level, work experience, monthly income, and marital status. This is a quantitative research 
and the questionnaires are used to collect data. The sample size includes 116 police officers 
working at Thian Thale metropolitan police station. The statistical descriptive data include 
frequency, percentage, mean, as well as standard deviation. The data are also analyzed by
using t-test and One-way ANOVA.

The results showed that most of the respondents are males (98.3 percent), aged 
between 31-40 years old (45.7 percent), with educational background of a bachelor degree 
(71.6 percent), having work experience of 6-10 years (45.7 percent), with a monthly income 
of 10,000-20,000 baht (44.8 percent), and are married (68.1 percent). The overall value of 
work-life quality of police officers working at Thian Thale metropolitan police station is at 
the high level. The test of hypotheses revealed that the differences in work experience and 
compensation have a relationship with the work-life quality of police officers working at 
Thian Thale metropolitan police station at the statistical significant value of 0.05.

Key Word : Work-life quality, Thian Thale metrop olitan police station, police officer  
 

สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคม ตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ซ่ึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ เปนปจจัยที่เก่ียวของกับสภาวะการดํารงชีวิต ความตึงเครียดตาง ๆ สงผลกระทบใหสถานการณปญหา
อาชญากรรมทวีความรุนแรงมากข้ึน และมีผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนเปนอยางมาก ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจน อาทิเชน ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในสังคม ปญหายาเสพติด แรงงานตางดาว อบายมุขตาง ๆ 

นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดกฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขของประชาชนในสังคม ซึ่งปญหา
อาชญากรรม มีแนวโนมที่จะมีปริมาณและความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหสังคมและประชาชนมีความตองการและ
ความคาดหวังที่จะไดรับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากรัฐมากข้ึนตามไปดวย  

ดังนั้น ปญหาอาชญากรรมดังกลาว จําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยขาราชการตํารวจ ซึ่งเปนเจาพนักงาน
ตามกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและสังคมสวนรวม ขาราชการตํารวจ
จากทุกสวนงานจะตองเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหสังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อยางยั่งยืน (นิติพัฒน กิตติรักษกุล, 2560, หนา 55) ตํารวจ คือเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียวที่เขามาติดตอ
สัมพนัธกับประชาชนทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมงตอวันและ 7 วันตอสัปดาห ประสิทธิภาพการทํางานของตํารวจจึง
เปนประเด็นในการวิพากษวิจารณ รวมทั้งเสนอใหมกีารพัฒนาอยูเสมอ การท่ีขาราชการตํารวจมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
ได กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน เนื่องจากภาระหนาที่ที่สะสมและมีความกดดันสูง อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
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ใหมีประสิทธิภาพการทํางานลดลง หรือมีแนวโนมที่จะ าตัวตาย (วินัย ธงชัย, 2557, หนา 54) อยางไรก็ตาม
ทางออกของการดําเนินงานใด ๆ ใหประสบผลสําเร็จและมีประสทิธิภาพบุคลากรในองคการจะตองมีคุณภาพชวีติใน
การทํางานที่ดี  

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ถาหากเวลาสวนใหญ
ของชีวิตคนเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจ ชีวิตนั้นจะมีคุณคาและมีความสุขในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราสวน
ใหญตองผจญกับงานที่นาเบื่อ ไมมีความเจริญกาวหนา ไมมีความปลอดภัย ไมมีเวลาใหกับครอบครัว ก็จะเกิด
ความเครียด ความกังวล ความคับของใจ ซ่ึงสงผลกระทบตอตนเองและบุคคลรอบขางดังนั้น ควรสรางบรรยากาศ
ของความพอใจเพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหนึ่งขององคกร รวมถึงการให
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะเชื่อวาบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงานที่ดี (พัสนันต ปานเทศ, 2553, หนา 2) จากที่ไดกลาวมา คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปน
ประเด็นที่สาํคัญของกรมตํารวจนครบาล ที่ควรมีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อทํา
ใหบคุลากร มีความสุขกับการทํางาน ซึ่งเปนการปองกันมิใหบุคลากรที่เกิดความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ต่ําลง ดังนั้นผูบังคับบัญชาจะตองสํารวจและรีบแกไข หากตองการเห็นบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ความผูกพันตอองคกร ก็มผีลตอความสําเร็จของงานการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอการปฏิบัตงิานของบุคคลในองคการเพราะวาบุคคลเปนทรัพยากรที่สาํคัญยิ่งตอองคการ อันจะเปนผลใหองคการ
ดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานจะบอกถึงความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกัน 
เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอ่ืน ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจในเนื้องาน บางคนสนใจ
สภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน ความกาวหนา และลักษณะอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้
กอใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) ในการทํางานข้ึน (ลภดา วงษนุม, 

2560, หนา 10) 
คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดจากการที่ชีวิตมีความสุข โดยความสุขของชีวิตนั้นไดมีการกลาวกันมาตั้งแต 

ยุคอริสโตเติล แตก็เปนความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเปนความหมายที่ไดรับอิทธิพลแนวความคิดของทาง
ตะวันตก ในการใหความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติล ไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่นําไปสูความผาสุก
หรือที่เรียกวา “Eduaemonia” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนใหเปนคําศัพทสมัยใหมคือ “Happiness” และไดนํามาหลอม
รวมเขากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกดวย ในชวงป พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศ
ทางตะวันตกไดพัฒนานโยบายในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2478 ดร.เอส.
ปารคส คัดแมน รัฐมนตรีผูนบัถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผูมีชือ่เสียง ไดศึกษาความทาทายของความสุขและ
คนหา “ความสุข” ในมิติตาง ๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนมิติทางดานสุขภาพ การเมือง การทํางานและคาจาง ความรัก 
ชีวติประจําวัน มิตรภาพ จนิตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนดานศาสนา (Oliver, 1996) 

ดังนั้นดวยเหตุผลและทฤษฎีที่เก่ียวของที่ไดกลาวมานั้น จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัตงิานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลวาเปนอยางไร
บาง ซึ่งผูวิจัยคาดหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาและวิจัยของขาราชการกลุมตัวอยางนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่
นําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาและกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารสถานีตํารวจนคร
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บาลเทียนทะเล เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียน
ทะเลและสงผลทําใหงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการที่กอใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเปนประโยชนสุขใหกับกําลังแรงงาน เพราะทายที่สุดถาเจาหนาที่ 
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทาํใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการตามไปดวย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล จําแนกตาม
ลกัษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานอัตราเงินเดือน และสถานภาพ 

 

 1. สถานีตํารวจนครบาล หมายถึง หนวยงานอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนาที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางองคประกอบในการทํางานกับการดําเนินชีวิต
ของคน ซ่ึงตางสงเสริม สนับสนุนใหคนมีความสุขกับการทํางาน รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ
ประสิทธิภาพของงาน มีองคประกอบที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการ ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
  2.1 สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 

หมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัตงิานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและเสี่ยง
อันตราย 

  2.2 ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การ
ไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและ
เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืน ๆ  
  2.3 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หมายถึง 
การที่ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่
ปฏิบัตไิดแกงานที่ไดใชทกัษะและความสามารถหลากหลายงานที่มคีวามทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวเองใน
การทํางานงานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและงานที่ผูปฏิบัติงานไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน  
  2.4 ความกาวหนาในอาชีพ (Growth) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ
และตําแหนงอยางมั่นคง 
  2.5 การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงาน สถานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมู
เหลา ผูปฏิบัตงิานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพนัธกับผูอ่ืน  
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  2.6 ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริหารงานมีการปฏิบัติตอบุคคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล 
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและความยุติธรรม  
  2.7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความ
สมดุลในชวงชีวิตระหวางชวงปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาระหนาที่ที่
รับผิดชอบ  
  2.8 ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มีความ
ภาคภูมใิจที่ไดปฏิบัตงิานในองคการที่มีชือ่เสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 

 3. เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล 

 การวิจยัคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ผูวิจัย
ไดศึกษาลกัษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส สวนแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ไดอาศัยแนวของ ichard E. alton ( se and mmings, 1985) ซึ่งไดแกปจจัย 8 ดาน ดังนี้ 
 1. สภาพที่ทาํงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 

 2. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัตงิาน (Development of Human Capacities) 

 4. ความกาวหนาในอาชีพ (Growth) 

 5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) 

 6. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism)  

 7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total Life Space) 

 8. ความภูมใิจในองคการ (Organization Pride) 
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ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรทั้งหมดเปนตัวอยางในการวิจัย คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ประกอบดวยขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล จํานวน 116 คน 
(เขตบางขุนเทียน, ออนไลน)

 

การวิจัยในคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จึงใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยสรางข้ึนจากทฤษฎี แนวคิดของ Huse and Cummings (1985, pp. 199-200) ที่กําหนด
คุณภาพชีวิตการทํางานไว 8 ดาน และเอกสาร ทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยขอคําถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณทาํงาน 

5. อัตราเงินเดือน 

6. สถานภาพ 

 

1. สภาพที่ทาํงานทีป่ลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  
(Safe and Healthy Environment) 

2. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
(Adequate and Fair Compensation) 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบตัิงาน  
4. (Development of Human Capacities) 

5. ความกาวหนาในอาชีพ (Growth) 

6. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) 

7. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) 

7.  ความสมดลุระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  
    (Total Life Space) 

8. ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride) 
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สวนที่ 1 ลักษณะบุคคล เปนคําถามที่เก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ผูที่จะทําการตอบแบบสอบถาม     
ทีเ่ปนคําถามปลายปด (Closed end) การตอบแบบเลือกตอบ (Checklish) คําถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ 

สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําถามที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล จํานวน 8 ดาน มีขอคําถามทั้งสิ้น 40 ขอ ดังนี้ 

1. สภาพที่ทาํงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  คําถามมี 5 ขอ 1-5 

2. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  คําถามมี 5 ขอ 6-10 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัตงิาน   คําถามมี 5 ขอ 11-15 

4. ความกาวหนาในอาชีพ     คําถามมี 5 ขอ 16-20 

5. การบูรณาการทางสังคม     คําถามมี 5 ขอ 21-25 

6. ประชาธิปไตยในองคการ    คําถามมี 5 ขอ 26-30 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว   คําถามมี 5 ขอ 31-35 

8. ความภูมใิจในองคการ     คําถามมี 5 ขอ 36-40 

โดยคําถามดานคุณภาพชีวิตการทํางานทุกขอ มีคําตอบใหเลือกตามแบบมาตราสวน 5 ระดับ ตามแบบ 
Likert’s Scale โดยแบงระดับความจริงเก่ียวกับคุณภาพชวีติการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาล
เทียนทะเล ออกเปน 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับนอยที่สุด 

โดยผูวิจยัไดกําหนดเกณ ในการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best, (1981, p. 182) ซึ่งแบงได 5 ระดับ ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
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การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณ ิตศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เพื่อประสานงานในการขออนุญาต

ในการเก็บขอมูลภายในสถานีตาํรวจนครบาลเทียนทะเล 

2. ผูวิจยัอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ทั้งหมด
จํานวน 116 คน ใหไดรับทราบและทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวามีความ
สมบูรณครบถวนทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราห
ทางสถิติ ตอไป

 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ดวยการแจก
แจงคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจนครบาลเทียนทะเล 
ดวยคาเฉลี่ยประชากร (Population Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Population Standard 

Deviation) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะห ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อหาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ หากพบความแตกตาง ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบ
เปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Singificant Difference) 
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n = 116 

μ
ดานที่ 1 สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 3.98 0.481 มาก 

ดานที่ 2 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3.76 0.518 มาก 

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัตงิาน 3.85 0.450 มาก 

ดานที่ 4 ความกาวหนา 3.83 0.464 มาก 

ดานที่ 5 การบูรณาการดานสังคม 3.86 0.463 มาก 

ดานที่ 6 ประชาธิปไตยในองคกร 3.81 0.472 มาก 

ดานที่ 7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 3.80 0.410 มาก 

ดานที่ 8 ความภาคภูมใิจในองคการ 3.99 0.551 มาก 

3.86 0.374

จากตารางที่ 1 พบวา ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน            
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.86 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงสุด 

คือ ดานความภาคภูมิใจในองค ที่คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ในดานสภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ที่คาเฉลี่ย 3.98 ดานการบูรณาการดานสังคม ที่คาเฉลี่ย 3.86 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน           
ที่คาเฉลี่ย 3.85 ดานความกาวหนา ที่คาเฉลี่ย 3.83 ดานประชาธิปไตยในองคกร ที่คาเฉลี่ย 3.81 ดานความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ที่คาเฉลี่ย 3.80 และ ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ที่คาเฉลี่ย 3.76 ตามลําดับ

t Sig.
μ μ

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ  
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล 3.86 0.377 3.96 0.088 0.369 0.268 

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 ผลการพิสูจนสมมติฐาน เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของขาราชการตํารวจ สถานีตาํรวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
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SS df M.S. F sig.

คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขาราชการตาํรวจ สถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล 

ระหวางกลุม 0.25 3 0.008 0.059 0.981 

ภายในกลุม 16.090 112 0.144   

ทั้งหมด 16.116 115    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 3 ผลการพิสูจนสมมติฐาน อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ 

สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน  

 

SS df M.S. F sig.

คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขาราชการตาํรวจ สถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล 

ระหวางกลุม 0.065 2 0.032 0.227 0.767 

ภายในกลุม 16.051 113 0.142   

ทั้งหมด 16.116 115    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 4 ผลการพิสูจนสมมติฐาน ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน 
 

 

 

SS df M.S. F sig.

คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขาราชการตาํรวจ สถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล 

ระหวางกลุม 7.212 3 2.404 3.462 0.019  

ภายในกลุม 77.779 112 0.694   

ทั้งหมด 84.991 115    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 5 ผลการพิสูจนสมมติฐาน ประสบการณการทํางานตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางาน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวธิกีารทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ไดผลดังตารางที่ 5 
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SS df M.S. F sig.

คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขาราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจ
นครบาลเทียนทะเล 

ระหวางกลุม 4.438 2 2.219 3.113 0.048  

ภายในกลุม 80.554 113 0.713   

ทั้งหมด 84.991 115    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 6 ผลการพิสูจนสมมติฐาน อัตราเงินเดือนตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 

SS df M.S. F sig.

คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขาราชการตาํรวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล 

ระหวางกลุม 0.416 2 0.208 1.496 0.228 

ภายในกลุม 15.700 113 0.139   

ทั้งหมด 16.116 115    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

จากตารางที่ 7 ผลการพิสูจนสมมติฐาน สถานภาพตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกตางกัน           
มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน 

 

จากการศึกษาพบวา เพศแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจาก เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลสวนใหญเปน
เพศชายทิ้งสิ้น มีเพียงเจาหนาที่เพศหญิงแค 2 ทาน เม่ือนําผลไปวิเคราะหอาจจะทําใหไมเห็นผลความแตกตางได 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช สุขเรือง (2560) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและเงินเดือนแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากการศึกษาพบวา อายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ขาราชการตํารวจมีการกําหนดหนาทีต่ามลําดับชั้นยศและสายงาน ซ่ึงอายุ
ไมไดมีสวนในการปฏิบัตงิานแตอยางใด จึงทําใหผูที่มีอายุแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของวิญຐู พรประทุม (2553) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 346 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ผลการศึกษาพบวา อายุเปนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 346 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ระดับการศึกษาในสายอาชีพขาราชการตํารวจ มีผลตอ
ตําแหนงและหนาที่ในการปฏิบัตงิานคอนขางนอย จึงทาํใหความคิดเห็นของขาราชการตํารวจเห็นวาการศึกษาไมได
มผีลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช สุขเรือง (2560) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และเงินเดือนแตกตางกัน 

มรีะดับคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษาพบวา ประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน เนื่องจาก เมื่อขาราชการตํารวจไดมีการปฏิบัติหนาที่ในองคกรเปน
ระยะเวลานาน มีประสบการณที่มากขึ้น ทําใหขาราชการตํารวจเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ทุมเท
พยายามในการปฏิบัติงานและสามารถบรรลุผลตามเปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บดินทร ผาสุก 

(2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของขาราชการกรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง กอง
บงัคับการตํารวจนครบาล 2 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 2 ที่มีสถานภาพการศึกษา สายงาน อายุราชการ และชั้นยศ ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ0.05 

จากการศึกษาพบวา อัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน เนื่องจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับนั้น สามารถนาํไปพัฒนาคุณภาพชีวติของขา
ราชกาลได หากขาราชกาลตํารวจมีอัตราเงินเดือนที่ไดรับไมมากพอ ตอความตองการในการใชจายในชีวิตประจําวัน 
จนตองทําใหเกิดภาวะหนี้สิ้นโดยการใชจายผานบัตรเครดิต หรือการกูยืม สงผลใหเกิดสภาวะเครียดและไมมี
ความสุขในการใชชีวติรวมไปถึงในการปฏิบัตงิานดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภณิตา กบรัตน (2556) ไดศึกษา
เร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองกํากับการ 4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มียศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสังกัด           
ทีแ่ตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สวนเพศและสถานภาพการสมรส ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพ
ชีวติการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากการศึกษาพบวา สถานภาพแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจากสถานภาพสมรสไมมีผลตอลักษณะการปฏิบัติงาน เพราะการ
ปฏิบัตงิานนั้น เมื่อมีคําสั่งออกมา ไมวาจะสถานภาพใด ก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อริญชัย อินทรนัฏ (2554) วิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา พนักงานราชการที่
มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน สาขาการศึกษาที่จบและรายไดที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไมแตกตางกัน 

 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เชน ลักษณะการทํางานหรือความรูความเขาใจในงานที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวติในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล  
 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีใกลเคียงเพื่อเปน การเปรียบเทียบ 

และแนวทางในการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ดียิง่ข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาโดยใชเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ประกอบ เชน การสังเกต หรือการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่
หลากหลายและชัดเจนมากขึ้น 
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล (2) ปจจัยลักษณะงาน ลักษณะองคกร และ
ประสบการณทํางานกับดานความผูกพัน (3) เพื่อศึกษาจําแนกปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกร และ (4) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธของลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษทัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตัวอยางที่ใชคือ พนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวน 109 

ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชวิธีสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัย พนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมลักษณะงาน 
ลักษณะองคกร และประสบการณทาํงานอยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีระดับเห็นดวยมาก
ในทุกดาน (   0.573) และคาความผูกพันตอองคกรในระดับมาก (   0.628) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
และมีทิศทางเดียวกัน ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรพัฒนาดานเงินเดือน สวัสดิการ และดานความกาวหนาในงาน 

 

  

Abstract
Purpose - The purpose of this research is (1) for personal education (2) study of 

organizational characteristics and work experience in health insurance (3) comprehensive 
education and (4) for the study of relationships of job characteristics, organizational 
characteristics and organizational engagement experience of a private company employee in 
Nonthaburi province.
 Design/methodology/approach – The amount received 109 items. Tools used in 
statistical research used to analyze large amounts of data obtained from analyzing large 
amounts of data that affected Pearson.
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The research results of employees in a private company in Nonthaburi province have a 
high level of opinion in the overall picture, working style, organization, and work experience at 
the agreed level. (SD = 0.573) Responsibility to high-level organizations (SD = 0.628), 
statistical significance level at 0.05, and has a similar direction Suggestions from the research 
results should be developed in terms of salary, welfare and job advancement. 

Keywords : organizational commitment, job characteristics, organizational characteristics,
work experience.

 

 

 องคกรจะประสบความสําเร็จ มีการเติบโตและมั่นคงทางธุรกิจได ตองมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว 
โดยอาศัยปจจัยที่สําคัญหลายปจจัย พนักงาน เปนทรัพยากรบคุคลที่เปนปจจัยที่สาํคัญมาก ที่มีสวนชวยใน การผลักดัน 
ใหองคกรสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ เปนกําลังสําคัญในการทําใหองคกรขับเคลื่อนไปขางหนาสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว การบริหารจัดการใหองคกรเติบโต กาวหนาอยางยั่งยืนไดนั้น ผูบริหารตองใหความสําคัญตอ
พนักงาน ตองหาวิธีการทําอยางไรใหพนักงานตระหนักถึงความผูกพันตอองคกร ซ่ึงจะสงผลถึงความภักดีตอองคกร 
พนักงาน เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่เปนความรูสึก 

บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร เปนผูที่ตองการจะอยูกับองคกรตอไป และมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของ
องคกร ซึง่ตองการที่จะตอบแทนองคกรโดยแสดงออกในพฤติกรรมตาง ๆ ตามความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อ
สงเสริมใหองคกรมีประสิทธิผล ( iggio, 2002) 
 ประเด็นปญหาเร่ืองความแตกตาง ระหวางรุนอายุในองคกรเพิ่มมากข้ึนสงผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
การทํางานรวมกันในองคกร ในปจจุบันสวนใหญประกอบไปดวยพนักงานหลายเจเนอเรชั่น ไดแก เจเนอเรชั่นเบเบี้บูม
เมอรส เจเนอเรชั่นเอ็กซ และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งแตละเจเนอเรชั่นก็มีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ทํางานในองคกรที่แตกตางกัน (ณัฎฐา ผุดผอง, 2556) ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดมุมมองในการทํางานแตกตางกัน          
การสื่อสารที่ไมเขาใจ และมีความตองการที่แตกตางกันเปนตน ความแตกตางนี้อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงในองคกร 
( em e, aines, ilipc a ,  ssociation,2000) 
 เปนที่ยอมรับวาความขัดแยงกันในองคกร เกิดจากความไมรวมมือกันในทีม ความขัดแยง ความคิด ทัศนคติ 
และปจจัยหลายๆอยางจนนําไปสูการลาออกของพนักงานรุนใหม ทําใหคุณภาพของงานลดลง ขาดแคลนพนักงาน 
เนื่องจากความแตกตางกันของชวงอายุ (generations) คนทํางานแตละรุนตางก็จะมีมุมมองการที่ทํางานที่แตกตางกัน 
เพราะคนแตละรุนจะผานการเลี้ยงดู และเติบโตมาทามกลาง สภาพแวดลอม และความเจริญกาวหนาทางดานสังคมและ
เทคโนโลยีที่แตกตางกัน เมื่อเติบโตข้ึนมาทําใหรูปแบบการใชชีวติของคนในแตละรุนตางกันออกไปอยางชัดเจน จึงทําให
มีผูวิจัยใหความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองราวของคนในแตละรุนที่เก่ียวพันกับยุคสมัย หรือที่เรียกกันแบบสากลวา เจเนอเรชั่น 

(generations) เพื่อที่จะไดรูถึงลักษณะเดน พฤติกรรมธรรมชาติของนิสยัในการใชชีวติของคนรุนใหม ในแตละรุนเจเนอเรชั่น 
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 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน ประสบการณในงาน เปนเหตุการณตาง ๆ ที่พบในระหวาง
การทํางาน ไดแก การปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ความพึ่งพาไดของผูบังคับบัญชา การที่รูสึก วาตนเองเปนบุคคลสําคัญ 
สิ่งเหลานี้นบัวามีอิทธิพลสนับสนุนตอความผูกพันตอองคกร (อุษณะ อํานาจสกุลฤทธิ์, 2551,หนา 14-15) 

ปญหาท่ีเก่ียวกับเจเนอเรชั่น (generation) ไดมีการศึกษาวิจัยในตางประเทศจํานวนมากเพ่ือทําความเขาใจใน
ความแตกตางระหวางเจเนอเรชั่น โดยเจเนอเรช่ัน(generation) หมายถึง กลุมคนท่ีมีประสบการณจากเหตุการณใน
อดีต หรือสภาพแวดลอม ที่คลายคลึงในสังคมหนึ่ง โดยประสบการณดังกลาวกอใหเกิดเอกลักษณทางทัศนคติ และ
พฤติกรรมรวมกันในองคกรรุนราวคราวเดียวกัน ( lass, 2007) และมีความแตกตางกันในแตละ เจเนอเรชั่น ซึ่งสงผล
การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยที่จะตองทําความเขาใจและมีการบริหารการจัดการใหเหมาะสมกับพนักงานใน
แตละเจเนอเรชั่น 

การที่องคกรจะคาดหวังและมุงผลใหพนักงานภายในองคกรมีความจงรักภักดีตอองคกร จําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารขององคกรจะตองรับรูสภาพปญหาในการทํางานรับรูปจจัยตาง ๆ ที่เปนแรงเสริม เพื่อกระตุนและผลักดันให 
พนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานใน eneration  ที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
งานหลักขององคกร พนักงานพรอมอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหนาที่ของตนสุดความสามารถใหกับองคกร จากเหตุผล
ขางตนผูวิจยัจึง ไดสนใจศึกษา เร่ืองความผูกพันตอองคกรของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่เก่ียวของในการพัฒนาองคกร ไดขอเสนอตอผูบริหารในการจูงใจพนักงานเพื่อสรางความผูกพันองคกร อัน
เปนแนวทางดานการบริหารจดัการที่นําไปสูการพัฒนาองคกรตอไป  
 

  
1. เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานและดานความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรจําแนกปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด

นนทบุรี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานกับความผูกพันตอ

องคกรของพนังกานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
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 : Steers and Porter (1983) 

1  

 

 

 ในการวิจัยเร่ือง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี การศึกษา
ในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (s r e  research) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากทราบประชากรที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้ คือ พนักงานในสํานักงานใหญทั้งหมดของบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 
150 คน ผูวิจยัไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของ aro amane โดยยอมรับ
คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางได 5% ดังนี้ aro amane. (1970) (ธานินทร ศิลปຊจารุ, 2557, หนา 45) 
 

 

 

1. การมีสวนรวมในการบริหาร 

 

 

 

 

 

 :  

Allen & Meryer (1990) 

 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดตอเดือน 

5. สถานภาพ 

6. ประสบการณในการทํางาน 

 

1. ความรับผิดชอบในงาน 

2. ความมั่นคง  
3. ความสําเร็จในการทํางาน 
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 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความครบถวนสมบูรณจากนั้น
นํามาตรวจการใหคะแนน และนําผลคะแนนมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อ
ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

 1. ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามที่ไดกลับมา คา relia ilit  0.92 และคาความ
เชื่อม่ัน 0.80  

 2. นําแบบสอบถามที่มคีวามคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดทั้งหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใชการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิตดิวยคอมพิวเตอร  

2.1 ปจจัยสวนบุคคลทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีหาคาความถ่ี ( re enc  )และสรุปผลเปน
คาสถิติรอยละ(percentage)  

2.2 ดานลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard de iation)  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t-test , -test 
เมื่อเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. การวิเคราะหถึงความสัมพันธปจจัยดานลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานที่มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะหโดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียรสัน (pearson prod ct moment correlation) 
 

 1 

  

 

 
 Alpha Coefficient 

ดานความรับผิดชอบในงาน 4 1 

ดานความมั่นคง 4 0.50 

ดานความสําเร็จในงาน 2 0.50 

การมีสวนรวมในการบริหาร 2 1 

ความสําคัญของงาน 2 1 

 14 0.80 
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จากตาราง 1 พบวาหาคาความเชื่อม่ัน (relia ilit ) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด (cron ach s 
alpha coe icient: ) ไดคาความเชื่อม่ันแบบบวัดปจจัยดานลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางาน 
ทั้งฉบับเทากับ 0.80 โดยแยกเปนรายดาน ดังขางตน แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันตามเกณ สัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบัคโดยมีคาระหวาง 0 <  > 1 ถามีคาใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันมาก  
 

2  

 

  Alpha Coefficient 

ความผูกพันตอองคกร 12 1 

 12 1 

 

จากตารางที่ 2 พบวาหาคาความเชื่อม่ัน (relia ilit ) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด (cron ach 
s alpha coe icient: ) ไดคาความเชื่อมั่นแบบวัดปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ทั้งฉบับเทากับ 1 โดยแยกเปน
รายดาน ดังขางตน แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันตามเกณ สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคโดยมีคาระหวาง      
0 <  > 1 ถามีคาใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันมาก 

 

 
 

 จากผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม คือพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวนรอยละ 58.72 (64 คน) อยูในชวงอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวนรอยละ 59.63 (65 คน) มีสถานภาพ
โสด จํานวนรอยละ 74.31 (81 คน) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวนรอยละ 70.64 (77 คน) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,001—30,000 บาท จํานวนรอยละ 57.80 (77 คน) และมีประสบการณทํางาน 1 – 3 ป จํานวนรอยละ 44.95 (49 คน)  

 

 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มรีะดับความคิดเห็นภาพรวมดานลักษณะงาน ลักษณะ
องคกร และประสบการณทํางานจัดอยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาพนักงานในบริษัทเอกชน
แหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีระดับเห็นดวยมากในทุกดาน 

 

 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีระดับความผูกพันในภาพรวมผูกพันมากในรายดาน 
และเม่ือพิจารณารายขอ จะเห็นไดวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมรีะดับความผูกพันมากในทุกขอ 
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 กรระหวางปจจัยสวนบคุคล พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน 
และสถานภาพผลการวิเคราะหความแตกตางความผูกพันตอองคมีความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกัน อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทุบรี มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน     
(r  .667) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

 พบวาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ดานความ
รับผิดชอบ ดานความมัน่คงในงาน ดานความสําเร็จในงาน ดานการมีสวนรวมในการบริหาร และดานการเห็นความสําคัญ 

ของงาน มีความสัมพันธตอองคกรในทุกดาน 

 

  
 จากผลการวิจัย เร่ือง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี สามารถ
อภิปรายผลเปนรายขอไดดังนี้  
 จากผลการวิเคราะหดานลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางาน พบวาพนักงานบริษัทเอกชน
แหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมดานลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณ
ทาํงาน ที่ระดับความเห็นมากในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการของ aslow นั้นสิ่ง
ที่ทาํใหพนักงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ผูกพันตอองคกรนั้นคือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานความ
มั่นคง และความตองการทางดานความผูกพัน ซ่ึงสวนใหญแลวพนักงานทุกคนมีความคาดวังวาตนเองจะตองไดรับสิ่ง
ตอบแทนจากการทํางาน อยูในสังคมที่ตองการการยอมรับจากผูอ่ืน aslow ., (1954, p.80) 
 จากผลการวิเคราะห ดานความรับผิดชอบ ดานความม่ันคงในงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการมี
สวนรวมในการบริหาร และดานการเห็นความสําคัญของงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก พบวาพนักงานบริษัทเห็นดวย
มากในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ orter et al. (1974) ความผูกพันตอองคกรเก่ียวของกับการแสดงออกของ
บุคคลอยางม่ันคง ดวยการมีสวนรวมในองคกร โดยแสดงลักษณะได 3 ประการ คือ1.ความเชื่อมั่น และยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร 2. ความเต็มใจที่จะทุมเท ความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคกร 3. ความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึง่ความเปนสมาชิกในองคกร ดังนั้นพนักงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย และกลุมเจเนอเรชั่น
เอ็กซ จึงมีความผูกพันตอองคกรมาก เพราะความเชื่อมั่นความคนสมัยใหม มีความคิด ความม่ันใจ กลาแสดงออก            
กลาแสดงความคิดเห็น และกลาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ทําใหมีความผูกพันตอองคกร พนักงานกลุมชวงอายุ 20 – 30 หรือ
เรียกวากลุมเจเนอเรชั่นวาย (generation ) สวนมากมีความผูกพันตอองคกรมากกวากลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ และเบ
บี้บูมเมอรส ตามแนวคิดของ ณัฎฐา ผุดผอง (2556) ไดศึกษาเร่ืองความแตกตางที่เกิดข้ึนระหวางรุนอายุในองคกร สงผล
ใหความยึดม่ันผูกพันตอองคกรในเร่ืองการทํางานรวมกันในองคกร สวนใหญในปจจุบันมีหลายเจเนอเรชั่น ไดแก เจเน
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เรชั่นเบบี้บูมเมอรส เจเนอเรชั่นเอ็กซ และเจเนอเรชั่นวาย พบวาแตละเจอเนอเรชั่นมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งจากการวิจัยเร่ือง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
พบวา กลุมพนักงานในกลุมเจเนอเรชั่นวายมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเจเนอรชั่นเอ็กซ และเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอรส ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ room พนักงานในบริษัทแหงนี้มีความคาดหวังวาตนเองจะตองไดรับ
การประสบความสําเร็จในการทํางาน ใหบรรลุเปาหมายตามที่พนักงานชวงอายุ 20 -30 ป คาดหวังไวโดยที่พนักงาน
กลุมเจเนอเรชั่นวาย ใชความสามารถในการทํางานเปนเคร่ืองพิสูจน และสิ่งที่พนักงานกลุมนี้คาดหวังจากการทํางาน          
คือผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คุณคาของตัวพนักงาน ความสําคัญตอการทํางาน การมีสวนรวมในองคกร ปจจัย
เหลานี้จะเปนสวนหนึ่งทําใหพนักงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย เกิดการซึมซับความผูกพันตอองคกรมาก ยิ่งผูบริหารหรือ
หัวหนางานใหอํานาจการตดัสินใจในเร่ืองการทํางาน ในขอบเขตที่พนักงานไดรับมอบหมายใหทํางาน จะทําใหพนักงาน
กลุมเจเนอเรชั่นวาย มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนสําคัญหนึ่งในองคกร ทําใหพนักงานกลุมนี้ มีความผูกพันตอองคกร
มาก แมวาภายในองคกรนี้ จะมีเพื่อนรวมงานที่มีอายุแตกตางกัน และการทํางานรวมกันภายในองคกรที่แตกตางกัน
ไมใชปจจัยที่สําคัญกับองคกรนี้ เนื่องจาก องคกรนี้สวนใหญจะเปนพนักงานเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเอ็กซ สวน
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรส จะเปนสวนนอย ทําใหคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการทํางานนั้นไมมีความ
แตกตางกันมากนัก 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะงาน ลักษณะองคกร และประสบการณทํางานกับความผูกกันตอ
องคกร พบวา ความผูกพันตอองคกรโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา ความสัมพันธดานการเห็นความสําคัญของ
งาน ดานความมั่นคงในงาน ดานการมีสวนรวมในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานความรับผิดชอบ มีความผูกพัน
ตอองคกรตามลําดับจากมากไปหานอย มีความสัมพันธไปในทิศทางบวก มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง สอดคลอง
กับแนวคิดของ teers and orter, (1983,pp.443-444) กลาววาสิ่งที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร มี 4 องคกอบ 

คือ 1. โครงสรางขององคกร ตองมีลักษณะเปนแบบแผนมีหนาที่ที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ ใหผูรวมทํางานมีการ
ตัดสินใจในการมีสวนรวม ใหความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกร 2. ลักษณะของงานและบทบาทในการ
ทาํงาน ตองเปนงานที่มีคุณคา มีบทบาท และมีความสําคัญ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความผูกพันตอองคกร 
3. ลักษณะปจจัยสวนบุคคล 4. ประสบการณในการทํางาน การไดพึ่งพาและการปฏิบัติตัวของหัวหนางานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 
 

  
 

 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับพนักงาน มองพนักงานเปนเสมือนครอบครัว การทํางานรวมกันในองคกร         
ตองอาศัยหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในที่ทํางาน และสวัสดิการ สิ่งเหลานี้มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
สิ่งที่กลาวมานี้ คือสวนหนึ่งในการตัดสินใจของพนักงาน วาตนเองมีความผูกพันตอองคกรมากนอยเพียงใด หากสิ่งที่
พนักงานตองการ แตพนักงานไมไดรับตามที่คาดหวังไว พนักงานเกิดความผิดหวังบอย ๆ อาจทําใหเกิดการลาออกของ
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พนักงานในองคกรได เพราะจากที่ศึกษางานวิจัยพบวา สิ่งที่จะยึดเหนี่ยวพนักงานใหอยูกับองคไดนานนั้น ไมไดอยูแค
เนื้องาน แตอยูที่สวัสดิการ เชน สิทธิการรักษาพยาบาลกลุม สิทธิเบิกคาเลาเรียนบุตร สิทธิเขาอบรมพัฒนาตัวเองจาก
องคกรภายนอก และคาตอบแทน โบนทัที่พนักงานไดรับ และการไดรับการยกยอง กาที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงาน ปจจัยเหลานี้คือเหตุผลหนึ่งของความผูกพันตอองคกร และนําผลที่ได ไปปรับใช หรือเสนอแนวทางเพื่อลดการ
ลาออกของพนักงานในบริษทัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และสามารถนําไปใชกับองคกรอ่ืนได 
 

 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอองคกรกับความผูกพันตอองคกร เพื่อขยาย
ผลการศึกษาเพิ่มวิจัยใหครอบคลุมมากขึ้น แลวนําผลการวิจัยไปปรับใชกับบริษัท  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมพนักงานที่มีตําแหนงการทํางานที่แตกตางกัน ทําการศึกษา เชน ระดับ
ดับผูจัดการ ระดับผูบริหาร เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 
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MOTIVATION AFFECTING PERFORMANCE OF OPERATION WORKERS IN         

A CASE STUDY OF LEKISE LIHTING COMPANY

   ตณุภัทร  สุทธิ 
ภาควิชาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

   วาที่รอยตรี ดร.วิชากร  เฮงษฎีกุล 

อาจารยประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิตและดุษฎีบัณ ติ บัณ ิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย 

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา 
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
คือ พนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงงานจํานวน 395 คน โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลสถิติทีใ่ช คือ สถิติ
ชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแบบทาง
เดียว และผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา 
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยทั่วไปกลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 31-40 ปข้ึนไปสถานภาพ สมรส 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ป ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. สายงานที่ปฏิบัติฝายผลิตเมทัล ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานปจจัยสวนบุคคล และ
เม่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลพบวาเพศ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายงานปฏิบัติที่แตกตางกัน            
มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนอายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน          
มแีรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

,  
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Abstract
The study of motivation affecting performance of operation workers in a case study 

of Lekise lighting company aims 1)To study the level of motivation in the operation of the 
operational level staff in the factory: a case study of Lekise Lighting Company Limited.
2)To compare the level of motivation in the operation of employees at the operational level 
in the factory: a case study of the Company. The sample used in this study is of Lekise 
lighting company 395 persons. Questionnaires were used to collect data. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and one way 
ANOVA.The study indicated that Motivation that affects the performance of employees at 
the operational level in the factory: Case study of Lekise Lighting Co., Ltd. In general, the 
majority of the population is male, age between 31-40 years and over. Marital status, 
working age 1-3 years Education Level Diploma and Vocational Diploma in the field of 
Metal Production.After testing it hypothesis, motivation factors and maintenance factors 
There are not different levels. that factors regarding different sex, status, working period 
and line of practice in differentmotivation factors. that factors regarding different age and 
education level resulted in no different motivation factors.

Key words : Motivation Factor, Maintenance Factor, Lekise Lighting Company Limited
 

ในโลกปจจุบนัการดําเนินธุรกิจตองประสบปญหาในการแขงขันกันทางธุรกิจที่สูงมากข้ึนและสภาพแวดลอม 

ตางๆที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นในแตละองคกรจึงไดทําการ
ปรับเปลี่ยนคิดคนและพัฒนาทรัพยากรตางๆอยูเสมอ ใหทันตามยุคและสถานการณการคงอยูในโลกธุรกิจ จึงจําเปน
อยางยิ่งตอการที่จะนําทรัพยากรตางๆที่มอียูในองคกรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรที่จะใชในการดําเนิน
ธุรกิจนั้นไดแก เงินในการลงทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากร ในปจจุบันองคกรตางๆไดให
ความสําคัญกับบุคลลากร ในฐานะผูปฏิบัตงิานในองคกรมากข้ึน เพราะความเจริญกาวหนาขององคกรคุณภาพของ
สินคา และการบริหารงานขององคกรจะสามารถบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือไม จะข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร การที่จะทําใหบุคคลากรทํางานใหองคกรอยางคุมคา และเกิด
ประสิทธิภาพนั้นตองเร่ิมตนตั้งแตข้ันตอน การสรรหาบุคลากร การฝຄกอบรมพัฒนา เพื่อใหเกิดแรงจูงใจจะบุคลลา
กรที่มคีวามสามารถมากข้ึน และเกิดการทํางานอยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่จะสงเสริมใหบุคลากร 
เกิดแรงจูงใจในการทํางานและเกิดความพรอมที่จะกระตือรือรนที่จะทํางานอยูเสมอ เพื่อชวยใหการทํางานของ
องคกรสําเร็จและไดผลงานที่ดเีสมอนั้น จะตองทําใหบุคคลากรมีประสิทธิภาพพรอมที่จะรับและแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องดวยบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีแผนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อจะดึงศักยภาพของ
บุคลากร ใหมีความสามารถมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการอยูรวมกัน โดยจะใหความสนใจในดานแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานอยางมาก เพราะการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานนั้นนับวาเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับพนักงานในการปฏิบัตงิานและเปนปจจัยสําคัญมากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจ 

และจากงานวิจัยของ สมภพ แสงจันทร (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน ที่สัมพันธกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย 

พบวา บุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนมมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก         
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มีปจจัยคํ้าจุนและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับการใหขวัญกําลังใจกับพนักงาน ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาวาพนักงานในบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดมี
ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนในดานใดบางและไดใหความสําคัญกับแรงจูงใจตางๆอยูในระดับใด จึงไดทําการศึกษา
แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 

ซึ่งผูศึกษาหวังวา ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทาง เพื่อสงเสริมการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคกรไดมากยิง่ข้ึน และแรงจูงใจในทํางานจะทําใหพนักงานมีผลตอความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท 
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา 
บริษัท เลคิเซ ไลทติง้ จํากัด 

 

1 คือ พนักงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด เฉพาะระดับปฏิบัติการในโรงงานโรงงาน 

2  หมายถึง ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
2.1 เพศ หมายถึง เพศของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษทั เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 

2.2 อายุ หมายถึง อายุของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง  
2.3 สถานภาพ หมายถึง สถานะภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง  
2.4 ระยะเวลาปฏิบัตงิาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน 

ของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง  

2.5 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของพนกังานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท 
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด  

2.6 สายงานที่ปฏิบัติ หมายถึง สายงานที่ปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของ
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 

3 หมายถึง แรงจูงใจชวยอธิบายความแตกตางระหวางบุคคล เชน ทําไมบางคนมี
ความเพียรพยายามที่จะทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที่บางคนไมมีความเพียร
พยายามที่จะฝาฟนอุปสรรคใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนเขาใจวาทําไมบางครั้งบุคคลถึงทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้ 
ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรมนี้จะไมเกิดข้ึนเลย 

4. เปนสิ่งจูงใจใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย
4.1 ความสําเร็จในการทํางาน คือ ถาไดรับมอบหมายงานที่ตองรับผิดชอบจากหัวหนา เม่ือได

ทาํงานเสร็จตามเวลาและไมเกิดปญหาตามมาที่หลังจึงจะประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
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4.2 การไดรับการยอมรับนับถือ คือ ในการทํางานเมื่อเกิดปญหา ถาเราสามารถแกปญหาท
เกิดข้ึนได หรือใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ กับคนในองคกรได ก็จะใหความยอมรับนับถือ หรือการแสดงความยินด ี
การใหกําลังใจ 

4.3 ลักษณะของงาน คือ เปนงานที่เราชอบนาสนใจที่จะลงมือทํา หรือเปนงานที่ตองใชไอเดีย
ความคิดและความเขาใจใหเกิดผลงานข้ึนมา อาจจะเปนงานที่ทําคนเดียว หรืองานที่ทํารวมกันเปนทีม ใหงานเสร็จ
ลุลวงไปได 

4.4 ความรับผิดชอบ คือ เมื่อความรับผิดชอบมากขึ้นไดรับหนาที่ หรืองานใหมๆเพิ่มข้ึนควรจะมี
ความกระตือรือรนปรึกษาผูทีเ่คยทําหนาที่ตรงนี้มากอน เพื่อที่จะไดทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเกิดปญหา และงาน
ออกมามีคุณภาพใหตรงกับความรูและความสามารถ 

4.5 ความกาวหนา คือ การทํางานเม่ือประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากเดิมที่ไดรับการฝຄกอบรมมากข้ึน ผลตอบแทนจะไดการเลื่อนข้ัน กับเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนตามทักษะ
และความสามารถ 

5.  คือ สิ่งที่ชวยปองกันไมใหพนักงานในองคกรเกิดความไมพอใจในงาน และเปนสิ่งที่ชวย
เสริมสรางความพึงพอใจในการทํางานใหพนักงานไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบดวย

5.1 เงินเดือน คือ สิ่งตอบแทนท่ีพนักงานไดรับเพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางาน รวมไปถึง
สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานควรจะไดรับจากองคกร อาจจะไดรับเปนตัวเงินหรือสื่งตอบแทนอ่ืนๆ 

5.2 โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต คือ การที่ไดทําผลงานใหกับองคกร เห็นผลงาน
ชัดเจนและมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถ 

5.3 ความสัมพนัธกับผูบงัคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน คือ การทํางานรวมกับเพื่อน
รวมงานที่มคีวามสัมพนัธไมตรีตอกัน เกิดการชวยเหลือกันและกันและแกปญหาในการทํางานในระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกวาในองกร 

5.4 สถานะของอาชีพ คือ การที่ไดทํางานที่เปนหนาเปนตาในองคกรที่ใหญ เปนที่ยอมรับของ
สังคมหรือการทํางานในหนวยงานของราชการท่ีมีตาํแหนงสูง และมีความภูมใิจ มีเกียรติยศ มีศักศรีตอสังคม 

5.5 นโยบายและการบริหาร คือ การที่องคกรมีนโยบายการบริหารองคกร การสื่อสารในการ
ทํางานที่ดี และมีการเอาระบบการทํางาน ที่มีข้ันตอนการทํางานและการตรวจสอบที่ชัดเจน เขามาชวยในการ
จัดการบริหารงาน 

5.6 สภาพการทํางาน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เคร่ืองมือที่ใชในการทํางาน อุปกรณที่
ชวยในการทํางาน และสิ่งแวดลอมตางๆ เสียงเพลง แสงไฟในการทํางาน อากาศที่ปลอดโปรง อุณหภูมิที่เหมาะสม 
และมีความปลอดภัยในการทํางาน 

5.7 ชีวิตสวนตัว คือ การทํางานที่ไมมีผลกระทบตอครอบครัวหรือเร่ืองสวนตัว เวลาวันหยุดไมมี
เร่ืองงานเขามาเก่ียวของ 
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5.8 ความมั่นคงในงาน คือ ความมั่นคงที่มีตอการดํารงอยูในองคกรในระยะยาว ไมมีการยายงาน 
หรือ การทํางานที่ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองวา จะสามารถอยูในองคกรนี้ไดในระยะยาวอยางมั่นคง และไม
สนใจกับองคกรอ่ืนที่ตอบแทนดีกวา 

5.9 การปกครองบังคับบัญชา คือ การแบงหนาที่การทํางานที่ชัดเจน ทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายตามหนาที่ เพื่อเปนความยุติธรรมของพนักงาน ไมทํางานขามหรือทับหนาที่กัน และเปดโอกาสรับฟงหรือ
ใหแสดงความคิดเห็นเสมอ 

 
  

 

 

 

 

 1. ดานความสาํเร็จในงาน 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

3. ดานลักษณะของงาน  
4. ดานความรับผิดชอบ  
5. ดานความกาวหนา 

1. ดานเงินเดือน  
2. ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต  
3. ดานความสัมพนัธกับผูบงัคับบญัชา ผูใตบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน  
4. ดานสถานะของอาชีพ  
5. ดานนโยบายและการบริหาร  
6. ดานสภาพการทาํงาน 

7. ดานชีวิตสวนตัว  
8. ดานความมั่นคงในงาน  

1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

5. ระดับการศึกษา 
6. สายงานที่ปฏิบัต ิ
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1.

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน ระดับปฏิบัติในการโรงงาน 
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 395 คน 

2.

งานวิจยันี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยพิจารณาจาก ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ขอมูลแรงจูงใจ ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน บริษัท เลคิเซ 
ไลทติ้ง จํากัด โดยนํามากําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย และกําหนดนิยาม เพื่อใชในการสรางแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 3 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา และสายงานปฏิบัต ิ

ตอนท่ี 2 ขอมูลแรงจูงใจ ประกอบดวย 2 ปจจัย ดังนี้ 
1. ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ

รับผิดชอบ ความกาวหนา 
2. ปจจัยคํ้าจุน ประกอบดวย เงินเดือน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพ 
สภาพการทํางาน ชีวิตสวนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครองบังคับบัญชา 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนขอคําถามที่เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูล
แรงจูงใจ เพื่อใชเปนขอมูลในการวิจัย 

3.

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้มกีารดําเนินข้ันตอนดังนี้ 
3.1 ผูวิจยัขอหนังสือแนะนําตัวจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไปถึงบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด เพื่อขอ

อนุญาตเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงงาน  
3.2 เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับ

พนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงงานบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด จํานวน 395 คน ซ่ึงเปนกลุมประชากกลุมเปาหมาย
ทีจ่ะใชในการศึกษา โดยจะนําแบบสอบถามไปใหโดยตรงดวยตนเอง พรอมทั้งทําการชี้แจง รายละเอียดวัตถุประสงค
ของแบบสอบถาม และใหโอกาสผูตอบแบบสอบถามไดทําแบบสอบถามอยางอิสระ 

3.3 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนจากพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด                  

แลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณไดทัง้หมด 395 ชุด จึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติตอไป 

4.

4.1 การวิเคราะหดวยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
คารอยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
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คาเฉลี่ย (Mean) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะหดวยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
วิเคราะหโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน2 กลุม 

วิเคราะหโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม 

วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ระดับการศึกษา และสายงานปฏิบัติ ดวย 

คารอยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจ 

คารอยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Mean) 
คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3 วิเคราะหแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 

วิเคราะหโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน 2 กลุม 

วิเคราะหโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม 

วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา 
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยทั่วไปกลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 31-40 ปข้ึนไป สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 1-3 ป ระดับการศึกษาอนปุริญญา/ปวส. สายงานที่ปฏิบัติฝายผลิตเมทัล 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติง้ จํากัด 

 แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง 
จํากัด โดยภาพรวม พบวา บุคคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด จะ
สรุปไดดังนี้ 
 การยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.75 โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก รองลงมา คือ
ดานความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ย 3.74 อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน มีคาเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมากที่สุด 
ดานชีวติสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดาน
สถานะของอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับ
มากที่สุด ดานการปกครองบังคับ มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูใน
ระดับมากที่สุด ดานลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาใน
อนาคต มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.67 อยูในระดับมากที่สุด และดาน
ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ย 3.64 อยูในระดับมากที่สุดแตใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจและปจจยัคํ้าจุน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท 
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจที่แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานกรณีศึกษาบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน ซ่ึงแยก
ตามรายดานดังนี้ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญเปน
อันดับแรก รองลงมา คือดานความมั่นคงในงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน อยูในระดับมากที่สุด ดานชีวิต
สวนตัว อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการ
บริหาร อยูในระดับมากที่สุด ดานการปกครองบังคับ อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด 
ดานลักษณะของงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต อยูในระดับมากที่สุด ดาน
ความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับและดานความสําเร็จในงาน อยูในระดับมากที่สุดแตใหความสําคัญ
เปนอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก โดยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด             
ดานความสําเร็จในการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับ
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มากที่สดุ ดานการปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบมีแรงจูงใจอยูในระดับ
มาก ดานการไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยูสวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก  
ดานสภาพการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
ดานความกาวหนา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานโอกาสที่
ไดรับความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับสุดทายดานเงินเดือนมีแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และ
สายงานที่ปฏิบัติ ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศ แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับ สมมติฐานที่ตั้งไว 
สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ สมมติฐาน

ที่ตัง้ไว 
สมมติฐานที่ 2.3 สถานภาพที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับ สมมติฐาน

ที่ตัง้ไว 
สมมติฐานที่ 2.4 ระยะเวลาการปฏิบัตงิานที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลอง

กับ สมมติฐานที่ตั้งไว 
สมมติฐานที่ 2.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 
สมมติฐานที่ 2.6 สายงานปฏิบัติที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับ 

สมมติฐานที่ตั้งไว 
 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญเปน
อันดับแรก รองลงมา คือดานความมั่นคงในงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน อยูในระดับมากที่สุด ดานชีวิต
สวนตัว อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการ
บริหาร อยูในระดับมากที่สุด ดานการปกครองบังคับ อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด 
ดานลักษณะของงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต อยูในระดับมากที่สุด  
ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับและดานความสําเร็จในงาน อยูในระดับมากที่สุดแตให
ความสําคัญเปนอันดับสุดทาย ซึ่งสามารถสรุปไดวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยแรงจูงใจและปจจัย
คํ้าจุนเปนอยางมาก เพราะเนื่องจากการที่มีแรงจูงใจในการทํางานนั้น ทําใหพนักงานไมเกิดความเบื่อหนาย 
เนื่องจากแรงจูงใจ คือแรงกระตุนใหพนักงานเกิดความตองการในสิ่งที่ตนอยากได เมื่อมีแรงกระตุนหรือมีแรงจูงใจ 
จะทําใหพนักงานเกิดความตั้งใจทํางานใหประสบผลสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายที่องคกรไดวางไวดังนั้น แรงจูงใจ
ที่องคกรไดใหพนักงาน เปรียบเสมือนขวัญและกําลังใจในการทํางาน ของพนักงาน สอดคลองกับ งานวิจัยของ 
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สมภพ แสงจันทร (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน ที่สัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรใน
โรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนมมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก มีปจจัยคํ้าจุนและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธในทางบวกกับการให
ขวัญกําลังใจดังนั้น องคกรควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของนโยบายแรงจูงใจ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน มีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหเกิดการประสบความสําเร็จในการทํางาน

 จากผลการวิจัยจะพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา 
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดโดยแตละดานอยูในระดับมากที่สุด พิจารณาจากการดําเนินงานบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

และไดนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ผูวิจยัจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 

1. จากที่ไดทําการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานใน
โรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ดานความสําเร็จในงานอยูอันดับสุดทาย องคกรควรเพิ่มนโยบาย
แรงจูงใจการใหผลตอบแทน หรือ รางวัล เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมองเห็น
ความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน เพื่อใหงานออกมามีประสิทธิภาพตามที่
องคกรไดวางเปาหมายไว  
 2. จากการที่ไดทําการศึกษาพบวาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ดานการปกครองบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยต่ํา องคกรควรมีนโยบายในการ
ชี้แจงขอระเบียบ กฎเกณ ในการปฏิบัตงิานใหกับพนักงานอยางชัดเจน และไมเครงครัดจนพนักงานรูสึกอึดอัด แต
สรางกฎระเบียบข้ึนมาเพื่อใหพนักงานมองวา เปนสิ่งที่ตนควรกระทําตาม เพื่อเปนประโยชนตอองคกรและตัวของ
พนักงานเอง ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานไดรับการฝຄกอบรม กิจกรรมตางๆทําใหเกิดการรูจักและเขาใจใน
กฎระเบียบขององคกรมากยิ่งข้ึน 

 

 พนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ควรมีการสนับสนุนใหมีการฝຄก
อบรบ เพือ่เพิ่มทกัษะและมุมมองตางๆเพื่อใหศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

 

 ควรทําการศึกษาวิจยั พนักงานระดับปฏิบัตกิารในโรงงานกรณีศึกษา บริษทั เลคิเซ ไลทติ้ง ในเชิงคุณภาพ 
เพื่อใหงานวิจยัสมบูรณและมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน และควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางเพื่อไดขอมูลมาเปรียบเทียบและ
มาประกอบงานวิจัยใหมคีวามหลากหลายและนาศึกษามากยิ่งข้ึน 
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ความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) (ระบบออนไลน) แหลงทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/แรงจูงใจ 

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (ระบบออนไลน) แหลงที่มา : http://aumnuychai.blogspot.com/ 
2013/09/herzberg-and-other.html 

ทฤษฎีของ เฮอรเบิรก (Herzberg and other) (ระบบออนไลน) แหลงที่มา : http://aumnuychai.blogspot.com/ 
2013/09/herzberg-and-other.html 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของแมคคลีแลนด McClelland (ระบบออนไลน) แหลงที่มา : http://nongwhaka. 
blogspot.com/2011/04/mcclellands-achievement-motivation.html 

ทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของ (Abraham Maslow) (ระบบออนไลน) แหลงที่มา : https://www. 
krupatom.com/มาสโลว/ 

สมภพ แสงจันทร. (2555). ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน ที่สัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร               
ในโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม. สํานักวิทยบริการ.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT THAT AFFECTS THE QUALITY OF WORK 
LIFE OF THE CONSTRUCTION BUSINESS IN PATHUMTHANI PROVINCE
 

   ทศพร  สัจจาธนากุล 

   สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
  รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู  ศิริวงศ 

   ภาควิชากบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

(2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี (4) เพื่อศึกษา
ถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตัวอยางที่ใชคือ พนักงานในธุรกิจรับเหมา
กอสราง ในจังหวัดปทุมธานี มีจํานวน 153 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน และสถิติวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลวิจัยพบวา พนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมการ
บริหารทรัพยากรมนุษยในระดับเห็นดวยมากและคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับเห็นดวยมาก พิจารณาในดาน
ความสัมพันธ พบวา การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ระดับสูงมาก             

(r  0.82) และมีทิศทางเดียวกัน และเม่ือพิจารณาดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานที่ระดับ รอยละ 75.60  

 

 : ,  

 
Abstract

The purpose of this research is to (1) To study the human resource management and 
quality of work life. (2) To study the quality of work life classified by personal factors. (3) 
To study the relationship of human resource management. With the quality of work life of 
employees in the construction business In Pathum Thani Province.(4) To study human 
resource management that affects the quality of work life Example used is Employees in the 
construction business There are 153 cases in Pathum Thani Province. The research 
instruments were questionnaires, statistics used in data analysis, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation. And hypothesis testing using Pearson's correlation 
coefficient method And statistics for multiple regression analysis.
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The research found that construction business employees In Pathum Thani Province.
There is a high level of opinion in overall human resource management at the agreed level 
and quality of work life at the agreed level.Considering the relationship, it was found that 
human resource management had a very high relationship with the quality of work life (r = 
0.82) and had the same direction. And when considering human resource management 
affecting the quality of work life at 75.60%. 

Keywords : human resource management , quality of work life 
 

 
อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมในภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศ เปนอุตสาหกรรมที่นําไปสูการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานเงินทุนในการกอสรางและการจางงาน ธุรกิจกอสรางนั้นเปนธุรกิจที่มีการดําเนินงาน
ที่สลับซับซอน ประกอบดวยทรัพยากร 5 ประเภท ที่เขามาเก่ียวของประสานกัน ไดแก กําลังคน เงิน วัสดุ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร และการบริหารจัดการ ซึ่งทรัพยากรเหลานี้จะถูกนํามาประสานรวมกันไดอยางเหมาะสม
ตองใชวิธีการผสมผสานกันระหวางงานเทคนิค งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหสําเร็จเปนรูปงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตองการ โดยจะตองมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมและประหยัด 

ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่เติบโตควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ หากเศรษฐกิจของประเทศรุงเรือง 
อุตสาหกรรมกอสรางก็จะเติบโตไปพรอมกัน อีกทั้งยังเอ้ือตอภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ภาคสถาบันการเงิน และภาคแรงงานใหขยายตัวตามไปดวย 

ธุรกิจรับเหมากอสรางแตกตางกับธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ เปนงานที่ทําในที่โลงแจง 
ภายใตสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนางานไดงายและรวดเร็ว มีแผนการ
ปฏิบัตงิานที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะมีตัวแปรที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงนั้น เชน ฝนตกหนัก วัสดุอุปกรณ
กอสรางขาดตลาด และความขัดแยงในการทํางาน เปนตน 

ดวยเหตนุี้ธุรกิจรับเหมากอสรางจึงเปนงานที่มีบคุลากรในการทํางานเปนจํานวนมาก หลายสายงานระดับ
ความรูและความสามารถตองเขาใจธุรกิจเปนอยางดี ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทผูบริหารตองให
ความสําคัญในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการสรรหาบุคลากร คัดเลือกบุคลากรและฝຄกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อใหไดบคุลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน 

อนึ่ง อางถึงสถิติจากจํานวนตําแหนงวางงาน และการบรรจุงานในกิจกรรมเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ตําแหนงวางงาน 3,929 คน และการบรรจุงาน 3,150 คน (ที่มา:กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) สําหรับ
ปจจัยการวางงานของพนักงานอุตสาหกรรมระดับปฏิบัติการจากการสํารวจ 252 คน พบวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
พนักงานระดับปฏิบัตกิารตดัสินใจลาออกคือ อันดับ 1. คาแรงและสวัสดิการ รอยละ 39.76 อันดับ 2. เพื่อนรวมงาน 

รอยละ 10.84 อันดับ 3. มกีารทํางานลวงเวลา รอยละ 10.44 อันดับ 4. เหตุผลสวนบุคคล รอยละ 9.24 อันดับ 5.
หัวหนางาน รอยละ 8.03 อันดับ 6. งานหนัก รอยละ 7.63 อันดับ 7. สุขภาพไมดี รอยละ 7.23 และ อันดับ 8.
ลักษณะงาน รอยละ 6.83 (ที่มา : สมศรี พรประภาพงศ, พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณ ิต, คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2549) จะเห็นไดวาปจจัยหลักของพนักงานในระดับปฏิบัติการ
ปจจัยที่ตองการลาออกและเปลี่ยนงานนั้นเปนเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางาน” ดวยเหตุนี้ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา
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การบริหารทรัพยากรมนุษยของธุรกิจรับเหมากอสรางตลอดจนปญหาและอุปสรรค สําหรับผลการศึกษาจะใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีใน
การทํางาน ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินงานของธุรกิจรับเหมากอสรางในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอ
คุณภาพชวีิตในการทํางานในจังหวัดปทุมธานี ใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
 

  
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมา

กอสราง ในจังหวัดปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคลของพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ใน

จังหวัดปทุมธานี 
3. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมา

กอสรางในจังหวัดปทุมธานี 
 

สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมา
กอสราง ในจังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน

สมมุติฐานที่ 2 การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดีมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจ
รับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี 

 

 
   

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 
4. อายุงาน 

5. สถานภาพ 

6. รายไดตอเดือน 

 

1. ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

2. ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ  

3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคง 
5. ดานการบูรณาการทางสังคม 

6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว  
8. ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคณุคาทางสังคม 

ichard E. alton. 

 

1. ดานการสรรหา 
2. ดานการคัดเลือก 

3. ดานการฝຄกอบรมและพัฒนา 
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
ond   oe 

 

1  

ชี

สุ
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 การศึกษาเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง 
ในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของ aro 
amane (1973) โดยยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางได 5  กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย

เทากับ 153 ราย โดยวิธีการสุมตัวอยาง โดยการสุมแบบบังเอิญ ( ccidental ampling) ไมจํากัดเพศ อายุตั้งแต 
20 ปข้ึนไป 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ( estionnaire) และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
( nstr ct red inter iew) แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และประสบการณการทํางาน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (chec -list) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 18 ขอ ประกอบดวย ดานการ
สรรหา ดานการคัดเลือก ดานการฝຄกอบรม ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานจํานวน 33 ขอ ประกอบดวย ดานคาตอบแทน 

ที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ          
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาทางการสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิสวน
บุคคลในสถานท่ีทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต และดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคา
ทางสังคม  

 โดยในสวนที่ 2 และ 3 จะเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  
5 ระดับ กําหนดระดับมาตราสวนที่เปนขอความใหเปนคาน้ําหนักตัวเลข เพื่อประโยชนตอการนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ กําหนดคาน้ําหนักตามวิธขีอง i ert (1970) 

 

 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลบัคืนมาไดแลวนํามาตรวจความครบถวนสมบูรณจากนั้น
นาํมาตรวจการใหคะแนน และนําผลคะแนนมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวิธกีาร ดังนี้ 

1. ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามที่ไดกลับมา 
2. นําแบบสอบถามที่มคีวามคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดทั้งหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใชการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร  
แบบสอบถามสวนที่ 1 ซ่ึงเปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ 

(percentage) 
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 แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นดานการบริหารทรัพยากรมนุษย นําขอมูลที่ได      
มาหาคาเฉลี่ย (mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard de iation) นํามาเปรียบเทียบเพื่อแปล
ความหมายกับเกณ ที่ตัง้ไว 
 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน นําขอมูลที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย (mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard de iation) นํามาเปรียบเทียบ เพื่อแปลความหมายกับ
เกณ ที่ตัง้ไว 

ในสวนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิต ิ    

T-test , -test เม่ือเกิดความ แตกตางอยางมีนัย สําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 ในสวนที่ 5 วิเคราะหถึงความสัมพนัธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียรสัน 
( earson rod ct oment orrelation) 
 ในสวนที่ 5 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ทดถอยพหุคุณ ระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์ทดถอยพหุคุณ 
แบบ วิเคราะหถดถอยพหุคุณ ( tepwise ltiple egression) 
 

 
 

พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานีสวนใหญ เปนเพศหญิง อยูในชวงอายุระหวาง         
20 - 30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001—30,000 บาท และมี
ประสบการณการทํางาน 1 – 3 ป  

 

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยูในระดับเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา พนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ใน
จังหวัดปทุมธานีระดับเห็นดวยมากในทุกดาน 

ผลวิเคราะหคุณภาพชีวติในการทํางาน 

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณภาพชีวิตใน
การทํางานในระดับเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัด
ปทุมธานี ระดับเห็นดวยมากในแตละดาน ยกเวนดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และดานโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ อยูในระดับปานกลาง 
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 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ปจจัยสวนบุคคลไมมีความแตกตางกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ยกเวน ดานระดับการศึกษา ที่มีความแตกตางตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 n     

ต่ํากวาปริญญาตรี 15 3.90 - - - 

ปริญญาตรี 85 3.39 0.067  - - 

สูงกวาปริญญาตรี 10 4.01 0.942 0.061  - 

รวม 110 3.51    

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ปจจัยสวนบุคคลในดานระดับการศึกษาการโดยใช
วิธีการเปรียบเทียบคูของ เชฟเฟ ( che es method) พบวามีจํานวน 2 คู ( ltiple omparison) คือ 1. ระดับ
ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกวา ระดับต่ํากวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
2. ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคุณภาพชีวติในการทํางานมากกวา ปริญญาตรี ตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

 

 

 

Pearson 

Correlation 
Sig.   

 

ดานการสรรหา 0.50 .000 ปานกลาง เดียวกัน 5 

ดานการคัดเลือก 0.54 .000 ปานกลาง เดียวกัน 4 

ดานการฝຄกอบรม 0.75 .000 สูง เดียวกัน 3 

ดานการประเมินผล 0.79 .000 สูง เดียวกัน 2 

ดานคาตอบแทน 0.85 .000 สูงมาก เดียวกัน 1 

โดยภาพรวม 0.82 .000 สูงมาก เดียวกัน  

 มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001 

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี การบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้ง 5 ดาน ไดแก 
ดานการสรรหาและดานการคัดเลือก มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สวนคาดานการ
ฝຄกอบรม , ดานการประเมินผล มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง สวนดานคาตอบแทนมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในทุกดาน เม่ือ
เรียงลําดับคาความสัมพันธจากมากไปหานอย โดยอันดับแรก คือ ดานคาตอบแทน (r)  0.85 รองลงมาดานการ
ประเมินผล (r)  0.79 ดานการฝຄกอบรม (r)  0.75 ดานการคัดเลือก (r)  0.75 ดานการสรรหา (r)  0.50 
ตามลําดับ และในดานภาพรวมพบวาการบริหารทรัพยากรมนุษยมคีวามสัมพนัธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไดคา
สหสัมพันธ (r)  0.82 และมีทิศทางบวก แสดงวา การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง
มากกับคุณภาพชีวติในการทํางาน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001 
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Multiple Regression       

  

  R R²  

1 ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 0.852 0.726 72.60 

2 ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน , 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

0.869 0.756 75.60 

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ปจจัยดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
สามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดรอยละ 72.60 

(   0.726) ตัวแปรที่เขาสมการเปนลําดับที่สองไดแกดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งตัวแปร ปจจัยดาน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถอธิบายความผันแปรของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที่มผีลตอคุณภาพชีวติในการทํางาน ไดรอยละ 75.60 (   0.756)  
 B E  eta t ig. 

คาคงที่ 0.542 0.193  2.805 .000  

1. ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 0.478 0.808 0.559 5.948 .000  

2. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 0.371 0.102 0.341 3.626 .000  

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 พบวาพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน                 
มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอย เทากับ 0.478 หมายความวา หากใหความสําคัญเร่ืองคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน 1 หนวย มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานเพิ่มข้ึน 0.478 หนวย และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  
มีสมัประสิทธิ์สหสัมพนัธถดถอย เทากับ 0.371 หมายความวา หากใหความสําคัญเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1 หนวย มีผลตอคุณภาพชีวติในการทํางานจะ เพิ่มข้ึน 0.371 หนวย 

 

  
 จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของธุรกิจรับเหมา
กอสราง ในจังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษยของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก 
ดานการคัดเลือก , ดานการสรรหา , ดานการฝຄกอบรมและพัฒนา , ดานการประเมินผลและปฏิบัติงาน และดาน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           
ซึ่งสอดคลองกับงานงานวิจัยของ ทศวรรณ เอ่ียมวิมงัสา (2558) ที่ไดศึกษาเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผล
ตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ซึ่งการที่พนักงานไดรับคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนที่เหมาะสมและเพียงพอ จะทําใหพนักงานพอใจและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก
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เงินเดือนที่ไดรับคุมคาและเหมาะสมกับงานที่ทําอยู รวมทั้งมีความเหมาะสมกับคาครองชีพและสภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบนัดวย ซ่ึงระบบการบริหารคาตอบแทนมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร เนื่องจากเปนตัวกระตุน สรางแรงใจ
แกพนักงานใหพวกเขาทุมเทความรูความสามารถตางๆ ที่มีอยูลงไปในการปฏิบัติงาน ใชความอุตสาหะพากเพียร
พยายามอยางเต็มที่  
 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบวา 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิบโท ชวลิต กะลําพัก 
(2559) ที่พบวา คุณภาพชวีิตในการทํางานของผูชวยพยาบาลโรงพยาบาลพระมุงกุฏิเกลาโดยรวมอยูในระดับมาก 

 1. ดานการใหคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง            
ในจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวาบุคลากรไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับ
เลื่อนข้ันเงินเดือน ไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ และเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับพนักงานในหนวยงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน แตยังไมเพียงพอตอคาครองชีพในปจจุบันที่เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเปน
ความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยและเปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมพงศ รัตนนุพงศ (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวามีเพียงดาน
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับที่ ปานกลาง 
 2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง    
ในจังหวดัปทุมธานี อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาองคกรมีการเอาใจใสตรวจสุขภาพพนักงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
สถานที่ทํางานมีความสะอาดเรียบรอย มีอากาศถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีกลิ่น องคกรมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงศ รัตนนุพงศ 
(2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวาดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสขุภาพ อยูในระดับที่ มาก 

 3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี 
อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวาปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถแตกตางกัน และการสนับสนุนใหเขาอบรม หรือสัมมนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ ก็อยูในระดับปานกลาง ดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงศ รัตนนุพงศ 
(2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวาดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ อยูในระดับที่ ปานกลาง 
 4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัด
ปทุมธานี อยูในระดับมาก แสคงใหเห็นวา พนักงานไดรับปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ บุคลากรไดรับมอบหมายงานที่ตองใชความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น งาน
ที่รับผิดชอบอยูเปนงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ บุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานที่สูงข้ึน 
นอกจากนั้นองคกรมีหลักเกณ การพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ            
สิบโท ชวลิต กะลําพัก (2559) ที่พบวาดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน อยูในระดับที่ มาก 
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 5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง           
ในจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก แสคงใหเห็นวา พนักงานมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาเละเพื่อนรวมงาน 
บุคลากรไดรับความชวยเหลือจากผูรวมงานในการทํางานเปนอยางดี บุคลากรทุกฝายในหนวยงานมีความสัมพันธ
กันเปนอยางดี บคุลากรทุกระคับมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและหนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากร
ไดพบปะสังสรรคและทํางานรวมกันในโอกาสตางๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิบโท ชวลิต กะลําพัก (2559)          
ทีพ่บวาดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน อยูในระดับที่ มาก 

 6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธาน ี 

อยู ในระดับมาก แสคงใหเห็นวา ผูบังคับบัญชาไมกาวกายเร่ืองสวนตัวที่ ไม เก่ียวของกับการทํางานของ
ผูใตบงัคับบัญชา ผูบงัคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรในหนวยงานเคารพตอสิทธิ
และหนาที่ของเพื่อนรวมงาน บุคลากรไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเชนเดียวกับผูรวมงานทุกคนและสามารถแสคง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระในการทํางานตอผูบังคับบัญชา โดยไมมผีลตอการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ สิบโท ชวลิต กะลําพัก (2559) ที่พบวาดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน อยูในระดับที่ มาก 

 7. ดานความสมดุลระหวางชีวติการทํางานและชีวิตสวนตัว พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง 
ในจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก แสคงใหเห็นวาบุคลากรพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานการ
ทาํงานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชวีิต บุคลากรมีเวลาที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆของหนวยงานได บคุลากรมีเวลา
สําหรับการพักผอนและทํากิจกรรมกับครอบครัวและบุคลากรมีชวงเวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ สิบโท ชวลิต กะลําพัก (2559) ที่พบวาดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
อยูในระดับที่ มาก 

 8. ดานความภูมใิจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม พบวา พนักงานในบริษัทธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัด
ปทุมธานี อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาบุคลากรไดปฏิบัตติามนโยบายของหนวยงานในดานการประหยัดพลังงาน
และดานอ่ืนๆ หนวยงานมีการรณรงคใหบคุลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการประหยัดพลังงาน และ
หนวยงานใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สิบโท ชวลิต กะลําพัก (2559) ที่พบวาดานความภูมใิจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม อยูในระดับที่ มาก 

 

  
 

 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ในดานของ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารทางธุรกิจรับเหมากอสรางควรใหความ
สนใจคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมตอภาระงานของพนักงานธุรกิจรับเหมากอสรางรับผิดชอบ 

 2. คุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานธุรกิจรับเหมากอสราง ในจังหวัดปทุมธานี ในดานของโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพ ซึ่งมีคาเฉลี่ยปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารทางธุรกิจรับเหมากอสรางควรใหความสําคัญในดานการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร เชน ประชุมการอบรมทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหเสนอผลงานและ
ความคิดสรางสรรคในการทาํงานเพื่อใหพัฒนาคุณภาพในการทํางานอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
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 1. อาจะศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก ทัศนคติ 
บรรยากาศองคการ พฤติกรรมการทํางาน ภาวะผูนําขององคการ ความเชื่ออํานาจในตนเอง การบริหารความ
ขัดแยง เปนตน 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรที่มีตําแหนงการทํางานที่แตกตางจากกลุมประชากรที่
ทาํการศึกษา เชน ระดับผูบริหาร เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 
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To observe of the Competency operating of a private company employee In Bangkok  
 

   ทพิรัตน อินทรพรหม 

สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   รองศาสตราจารย ดร. ทองฟู ศิริวงศ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหง
หนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(บริษัทไมประสงคออกนาม) ประกอบดวย พนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการตามหนวยงานตางๆ 
จํานวน 142 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเชิงคุณภาพในลักษณะตางๆ 
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน กําหนดระดับนัยสําคัญ  (แอลฟา)  0.05 ในการทดสอบ 

สมมติฐาน การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางกันโดยใชสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ใชสถิติ F- test และใชวิธีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลสรุปของงานวิจัยนี้ทําใหทราบวาโดยรวมแลวสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท อยูในระดับมี
สมรรถนะมาก แตเม่ือพจิารณาเปน รายดานแลวจะพบวา พนักงานบริษัทมีสมรรถนะการทํางานมากไดแก ดานทักษะ 

ดานความรู ดานเจตคติ คานิยม และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน และ 
ดานแรงจูงใจ เวนแตดานบุคลิกลักษณะ ที่มีสมรรถนะการทํางานมากที่สุด สมรรถนะจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวาอาจเปนเพราะในสภาพการณปจจุบันของประเทศไทย ปจจัยดานบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยยิ่งทวี
ความสําคัญมากข้ึนกวาในอดีต สภาพเศรษฐกิจและการแขงขันทางการคาและธุรกิจของประเทศไทยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก “บุคคล” เปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาและเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ ในองคการตางๆ ก็ไดใหความสําคัญกับ “บุคคล” หรือ “ทรัพยากรมนุษย” ทําใหพนักงานเองตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

 :  
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Abstract
The objectives of this research are (1) To observe of the Competency operating of a 

private company employee In Bangkok (2) To compare the impact of the personal factors 
on the Competency operating of a private company employee In Bangkok. The representative
samples in this research are from 142 employees. The research tool is questionnaires, 
Statistics used in data analysis using descriptive statistics for example percentage, mean, 
standard deviation of qualitative data in various ways, analyze data to test hypotheses using 
inferential statistics (Inferential Statistics), determine the significance level (alpha) = 0.05 
in the hypothesis testing, Comparison tests using t-test statistics and one-way analysis of 
variance (ANOVA) using F-test, using the double difference test according to the LSD 
method at the statistical significance level of 0.05 

The results of this study showed that the overall the competency of the company 
very high level but considering the field is found the company has a staff competency, 
including the skills, knowledge, attitudes, values and opinions about their appearance. Or 
what a person believes that they are motivated and unless the individuality. The most 
competency of work. The competency by personal factors that may be because in the 
current situation of the country. The personnel or human resources more important than in 
the past. Economic conditions and competition, trade and business of the country has 
changed dramatically, "person" is a human resource and invaluable as the most important 
factor in developing countries. In organizations was featured on the "person" or "human 
resources" to the employees themselves have to develop their own provinces continued. 

Keyword : The competency operating of the employee.
 

 

ในสภาพการณปจจุบันของประเทศไทย ปจจัยดานบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึน
กวาในอดีต ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ ประการแรกสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันทางการคาและธุรกิจของประเทศไทยได
มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก “บุคคล” เปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาและเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ ในองคการตางๆ ก็ไดใหความสําคัญกับ “บุคคล” หรือ “ทรัพยากรมนุษย” เพื่อเตรียมความพรอมบุคคล 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
โดยใหความสําคัญกับการพฒันาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11, 2554) 

บุคลากรถือเปนรากฐานและหัวใจสําคัญของการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและการเจริญเติบโต
ขององคการอยางยั่งยืนดวยเหตุนี้ บริษัทจึงใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐาน การปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาความเปนผูนําและทักษะความสามารถที่พรอมรองรับ 
ตอการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนการสงเสริมโอกาสความกาวหนาในอาชีพ 
ภายใตบรรยากาศ การทํางานแบบมีสวนรวมและสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เพื่อดุลยภาพ ระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวของพนักงานสูศักยภาพการแขงขันขององคการในระดับสากลภายใตวิสัยทัศน “สรางคนเสริมธุรกิจ” 

(People Excel- Business Exceeds) (รายงานประจําป 2561 บริษัท เจริญโภคภัณ อาหารจํากัด (มหาชน)) 
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แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองสมรรถนะจึงถูกนํามาใชเปนกลยุทธหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น 
โดยสมรรถนะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการที่ไดมาซ่ึงขอมูลจากการวิเคราะหงานแลวกําหนดคุณลักษณะของบุคคลที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่องคการตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต การนําสมรรถนะมาประยุกตใชในระบบการ
ทาํงานทรัพยากรมนุษยทาํใหเห็นภาพทํางานที่มีคุณลักษณะอยางไรที่จะทําใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น 
เพื่อใหมีระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะระบุสมรรถนะที่สําคัญในการท่ีจะผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (ภาวิน ชินะโชติ, 2558 : 68) 

David McClelland ศาสตราจารยดานจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย ฮารวาด (1973) ไดกลาววา สมรรถนะ 
ประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน คือ สวนที่เปนความรู ( nowledge) และทักษะ ( ills) นั้นถือวาเปนสวนที่คน
แตละคนสามารถพัฒนาใหมีข้ึนไดไมยากนัก ดวยการศึกษาคนควา (ทําใหเกิดความรู nowledge) และการฝຄกฝน
ปฏิบัต ิ(ทําใหเกิดทักษะ ills) ซึ่งในสวนนี้นกัวิชาการบางทานเรียกวา “Hard Skills” ในขณะที่องคประกอบสวน
ที่เหลือ คือ Self- oncept (เจตคติ คานิยม และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณตนเอง) รวมทั้ง Trait 

(บุคลิกลักษณะประจําของแตละบคุคล) และ oti e (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแตละบุคคล) เปนสิ่งที่พัฒนา
ยาก เพราะเปนสิ่งที่ซอนอยูภายในตัวบุคคลและสวนนี้นักวิชาการบางทานเรียกวา “Soft Skills” แนวคิดดังกลาวมี
การอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง ( ce erg odel) ซ่ึงอธิบายวาความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับ
ภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงายและพัฒนาไดงาย คือ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือ องคความรูและทักษะตางๆ 
ที่บุคคลมีอยูและสวนที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ําไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใจและบทบาทหนาที่
แสดงออกตอสังคม สวนที่อยูใตน้ํามีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลและเปนสวนที่พัฒนาไดยาก (ศักดิ์ไทย 
สรุกิจบวร, 2559 : 7-8) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาทรัพยากรมนุษยนับวามีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการ
วิจัยคร้ังนี้ จึงมุงเนนศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานในองคการเอกชนซ่ึงเปนกําลังหลักในการดําเนินธุรกิจ
ในกาวไปขางหนาไดอยางประสบผลสําเร็จและสามารถนําขอมูลผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการวางแผน 
สนับสนุน กําหนดกลยุทธในการพัฒนาพนักงานในองคการตอไป 
 

 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครจะแตกตางกัน 
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1. ตัวแปรอิสระ คือปจจัยสวนบุคคล ของผูที่ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ระยะเวลาการทํางาน ของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2. ตัวแปรตาม คือสมรรถนะการทํางานของพนักงาน ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชน 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ทักษะ(Skill) 
2. ความรู (Knowledge) 
3. เจตคติ คานิยม และความเห็นเก่ียวกับ

ภาพลักษณของตนหรือสิ่งทีบ่คุคลเชื่อวาตนเอง
เปน (Self- oncept)  

4. บุคลิกลักษณะประจําของแตละบุคคล ( rait)  
5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ( oti e) 

 (ทฤษฎีของ David McClelland (1973)) 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษาสงูสุด 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
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 1  

    

1. ศศิธร จิมากรณ 
(2556) 

สมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิผลในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เ ล ข า นุ ก า ร
สํ า นั ก ง า น ศ า ล
ยุติธรรม 

สมรรถนะหลักมีอิทธิพลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเลขานุการ 
สํานักงานศาลยุติธรรม ไดรอยละ 67.9 ซ่ึงตัวแปรที่มี อิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเปนไปในทิศทางเชิงบวก ไดแก  
การมุงเนน ผลสัมฤทธิ์ จิตสํานึกดานการใหบริการ และการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สวนตัวแปรคุณธรรม และจริยธรรม การทํางาน
เปนทีม ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเลขานุการ 
สํานักงานศาลยุติธรรม ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. เบญญาภา เอกวัตร 
และ พิษณุ เฉลิมวฒัน 
(2556) 

การศึกษาปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ล ต อ
ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล 
ใ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ 

1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดย สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจอยูในอันแรก รองลงมาคือ
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และดานจริยธรรม  
2) ปจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมีความสัมพนัธกันในระดับสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. สติาพชัร จินตนานนท 
และ สุพาดา สิริกุตตา 
(2557)  

สมรรถนะ ความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ความสัมพันธต อ
ประสิทธิ ภาพใน
กา ร ทํ า ง า น ข อ ง
พ นั ก ง า น
ธนาคารกรุงไทย 
จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) 
สํานักงานสาขาใน
เขตราชเทว ี

พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก ไดแก 
ดานเจตคติ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง และ ดานบุคลิกลักษณะ
ประจําตัว สวนความคิดเห็นอยูในระดับดี ไดแก ดานความรู และดาน
ทักษะ พนักงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับลําดับความตองการโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความตองการของรางกาย  
ดานความตองการการยอมรับ/ความผูกพัน/ความตองการทางสังคม 
ดานความตองการความสําเร็จในชีวิต ดานความตองการการยกยอง 
และ ดานความตองการความมั่นคง/ความปลอดภัย ตามลําดับและมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก ไดแก 
ประสิทธิภาพจากแงมุมของผลลัพธ สวนความคิดเห็นอยูในระดับดี 
ไดแก ประสิทธิภาพ จากแงมุมของคาใชจายและประสิทธิภาพจากแงมุม
ของกระบวนการบริหาร ตามลําดับ พนักงานที่มรีายไดตอเดือนแตกตาง
กัน มีประสิทธิภาพในการทํางานดานแงมุมของกระบวนการบริหาร
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมรรถนะของ
พนักงานโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานทักษะ ดานความคิดเห็น
เ ก่ียวกับตนเอง ดานบุคลิกลักษณะประจําตัว และดานเจตคติ  
มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพในการทํางานดาน
ประสิทธิภาพจากแงมุมของคาใชจายดานประสิทธิภาพจากแงมุมของ
กระบวนการบริหาร และดานประสิทธิภาพจากแงมุมของผลลัพธ อยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. เสาวลักษณ ฉายรุง 
(2557) 

ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากรในธุรกิจ
โรงแรม เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขลา 

ควรไดรับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรูที่เก่ียวของกับงานอยูเสมอ ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีมีการสอนงาน
จากหัวหนางานอยางตอเนื่อง มีการประเมินการทํางานตามระยะเวลาที่
กําหนด การมีสวัสดิการที่ด ี

5. ปาริฉัตร หิรัญสาย 

(2559) 
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
บุคลากรและการ
ถายโอนความรูที่
ก อ ใ ห เ กิ ด
น วั ต ก ร ร ม  ใ น
อ ง ค ก ร  บ ริ บ ท
ธนาคารพาณิชยไทย 

ปจจัยดานสมรรถนะของบุคลากรไมไดสงผลโดยตรงตอการเกิด
นวัตกรรม แตสงผลทางออมผานการถายโอนความรู ในขณะที่การถาย
โอนความรูสงผลโดยตรงตอการเกิดนวัตกรรมในองคกร  
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 c lelland (1973) กลาววา ผลงานของแตละบุคคลเกิดจากความรู ( nowledge) ทักษะ ( ills) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล ( ttri te) หรือเรียกยอๆ วา “KSA” ซึ่งมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน (Job 

er ormance) โดยตรง หากพนักงานมีขีดความสามารถที่เหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบจะสงผลใหผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนไปดวย การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานสามารถดําเนินการไดหลายวิธี 
แตวิธกีารที่องคการสวนใหญนาํมาปฏิบัตงิาน ไดแก การสรางเสนทางขีดความสามารถ (Competenc  apping) 
ซึ่งเปนกระบวนการระบุขีดความสามารถของพนักงานในแตละสายงานและการระบุขีดความสามารถที่จําเปน
สาํหรับการปฏิบัตงิานใหบรรลุผลสําเร็จ  
ตารางที่ 2 สรุปองคประกอบของทฤษฎีสมรรถนะการทํางาน 

องคประกอบของทฤษฎีสมรรถนะการทํางาน 
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1. ทกัษะ ( ills)  � � � 
 

* 

2. ความรู ( nowledge)  � 
 

� � * 

3. เจตคติ คานิยม หรือสิ่งที่บคุคล 

เชื่อวาตนเองเปน (Self- oncept)  
� 

 
� 

 
* 

4. บคุลิกลักษณะประจําของแตละบุคคล ( rait)  � � � 
 

* 

5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ( oti e)  � � � 
 

* 

6. ภาพลักษณ (Self- mage) �  

7. บทบาททางสังคม ( ocial ole)  �  

8. คุณคา ( al es)  �  

 

��หมายถึง ทฤษฎีไดกลาวถึง องคประกอบของทฤษฎีสมรรถนะการทํางานในดานใด 

* หมายถึง ผูวิจยัวิเคราะหเลือก องคประกอบ 

 
1,2,3,4 อางใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2559, หนา.7-8 
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พนักงานประจําบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (บริษัทไมประสงคออกนาม) โดยใชสูตรของ 
amane (1973) (ศรีเพ็ญ, มนวิกา และนภดล, 2561) 

 1  

กลุม ประชากร กลุมตวัอยาง 
 ฝายบริหาร 29 19 

 ฝายบัญชี 21 13 

 ฝายปฏิบัตกิาร 170 110 

รวม 220 142 
 

 

1. ขอความรวมมือในการตอบแบบสํารวจเร่ือง “การศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”  

2. ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 142 ตัวอยาง ในชวงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

3. นําแบบสอบถามที่จัดเก็บมาไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของการตอบคําถามในแบบสอบถาม
ทกุชุด 

4. คียขอมูลจากแบบสอบถามทุกชุดตามลําดับหมายเลขแบบสอบถามในโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
สาํเร็จรูป 

 

 

1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก จํานวนรอยละ (Percentage) 
ของขอมูลเชิงคุณภาพในลักษณะตางๆ เพื่อสรุปลักษณะตางๆ เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของตัวอยางที่ศึกษา 

2. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) กําหนดระดับ
นัยสําคัญ  (แอลฟา)  0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน 

3. ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปร ตามสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรใน
องคการมีความแตกตางกันกับสมรรถนะการทํางานของพนักงาน บริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใชสถิติ 
t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance - ANOVA) ใชสถิติ           
F-test และใชวิธกีารทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครจะแตกตางกัน 

1. พนักงานบริษัทที่มีเพศแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันยกเวนสมรรถนะดาน
ความรู ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

2. พนักงานบริษัทที่มีอายุแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมแตกตางกันยกเวนสมรรถนะการ
ทํางานดานบุคลิกลักษณะ ที่ไมแตกตางกันและเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัท
ระหวางกลุมอายุ พบวาสมรรถนะการทํางานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก พนักงานอายุมากกวา         
45 ป กับ พนักงานอายุต่าํกวา 30 ป และ พนักงานอายุมากกวา 45 ป กับ 30 - 45  

3. พนักงานบริษัทที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัทระหวางกลุมระดับการศึกษา พบวาสมรรถนะการ
ทาํงานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

4. พนักงานบริษัทที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมแตกตางกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัทระหวางกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
พบวาสมรรถนะการทํางานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 

 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นไดดังนี้ 

โดยรวมแลวสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท อยูในระดับมีสมรรถนะมาก แตเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานแลวจะพบวา พนักงานบริษัทมีสมรรถนะการทํางานมากไดแก ดานทักษะ ดานความรู ดานเจตคติ คานิยม 
และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน และ ดานแรงจูงใจ เวนแตดาน
บคุลิกลักษณะ ที่มสีมรรถนะการทํางานมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสภาพการณปจจุบันของประเทศไทย ปจจัย
ดานบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนกวาในอดีต สภาพเศรษฐกิจและการแขงขันทางการคา
และธุรกิจของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก “บุคคล” เปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาและเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ในองคการตางๆ ก็ไดใหความสําคัญกับ “บุคคล” หรือ “ทรัพยากร
มนษุย” ทาํใหพนักงานเองตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญญาภา เอกวัตร, พิษณุ เฉลิมวัฒน (2556) ไดศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะการปฏิบัตงิานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ” 

(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองคการ บริหารสวนตําบล และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 306 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ วิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก 

โดย สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจอยูในอันแรก รองลงมาคือดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และดานจริยธรรม และ   

2) ปจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมี
ความสัมพนัธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ McClelland กลาววา ผลงานของแตละบุคคลเกิดจากความรู 
( nowledge) ทักษะ ( ills) และคุณลักษณะสวนบุคคล ( ttri te) หรือเรียกยอๆ วา “KSA” ซึ่งมีความสัมพนัธ
กับผลการปฏิบัติงาน ( o  er ormance) โดยตรง หากพนักงานมีขีดความสามารถที่เหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนไปดวย การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
สามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตวิธีการที่องคการสวนใหญนํามาปฏิบัติงาน ไดแก การสรางเสนทางขีด
ความสามารถ ( ompetenc  apping) ซ่ึงเปนกระบวนการระบุขีดความสามารถของพนักงานในแตละสายงาน
และการระบุขีดความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ การสรางเสนทางขีดความสามารถ
จําเปนตองอาศัยการจัดทําโครงสรางการจัดแบงงาน ( or  rea down tr ct re) คือ การแบงงานออกเปน
องคประกอบตางๆ จากนั้นเชื่อมโยงองคการประกอบของงานเขากับลักษณะของกิจกรรมไปตามความตองการของ
ขีดความสามารถ สวนการวัดผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานขีดความสามารถดําเนินการไดโดยนําผลการแสดง
พฤติกรรมของพนักงานมาเทียบเคียงกับขีดความสามารถท่ีกําหนดไว เพื่อตรวจสอบชองวางของขีดความสามารถ 
อยางไรก็ตามการประเมินขีดความสามารถอาจทําในรูปแบบของศูนยประเมินการใชระบบการประเมินที่หลากหลาย 
การใชเคร่ืองมือวัดเชิงจิตวิทยา การจําลองสถานการณ การสัมภาษณ การแสดงบทบาทสมมุติ เปนตน เม่ือพบ
ชองวางแลวจะไดดาํเนนิการปรับปรุง แกไข และพัฒนาผานโปรแกรมการพฒันาพนักงานที่องคการจัดข้ึนหรือกําหนด 
 

 

1. เพศแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันยกเวนสมรรถนะดานความรู ที่แตกตางกัน 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นบริษัทควรมีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรูอยางไมจํากัดเพศ เพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียนความรูกันไดอยางทั่วถึง หรือมีการจัดพื้นที่สําหรับแบงปนความรูกันไดงายๆ ภายในท่ีทํางาน 

2. อายุแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมแตกตางกันยกเวนสมรรถนะการทํางานดาน
บคุลิกลักษณะ ที่ไมแตกตางกันและเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัทระหวางกลุม
อายุ พบวาสมรรถนะการทํางานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก พนักงานอายุมากกวา 45 ป              
กับ พนักงานอายุต่ํากวา 30 ป และ พนักงานอายุมากกวา 45 ป กับ 30 - 45 ดังนั้น ชวงอายุมากกวา 45 ป ซึ่งมี
สมรรถนะการทํางานที่ ตางจากชวงอายุอ่ืน ๆ ควร จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชวงวัย อาจจัดใหมีการ
พูดคุยกอนทํางานใหแตละวันเพื่อชวยกันระดมแกไขปญหา หรือ แลกเปลี่ยนแนวคิดจากคนรุนใหมและที่อยูเดิม 

3. พนักงานบริษัทที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีสมรรถนะการทํางานโดยรวมแตกตางกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัทระหวางกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
พบวาสมรรถนะการทํางานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จากผลที่ออกมานี้ สอดคลองกับชวงอายุที่แตกตาง
กัน ควรจัดใหมกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานมีสมรรถนะสูงสุด 
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4. ทุกองคการควรเพ่ิมความสามารถในการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคการ 
นั้นคือ การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรดวยการพัฒนาและฝຄกอบรม ทั้งดานความรู ทักษะ ทัศนะคติ และอ่ืนๆแก
พนักงาน 

5. ทุกองคการควรมีการจัดการทรัพยากรมนุษยใหดี เร่ิมจากการ จัดหาบุคลากรที่มีสมรรถนะ พัฒนา
บคุลากรอยางตอเนื่อง และ รักษาบคุลากรที่ดีใหอยูกับองคการ 

6. ทุกองคการตองมีการจัดการใหคนใหเขากับงานเพื่อดึงเอาสมรรถนะออกมาไดอยางเต็มที ่
7. จากผลวิเคราะหสมรรถนะการทํางานดานทักษะทางดานภาษาของพนักงาน ผลอยูในระดับสมรรถนะ

ปานกลาง ดังนั้นควรมีการจัดหลักสูตรดานภาษาแกพนักงาน 
 

 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทํางานในองคการเอกชน ในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคการ  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทํางานในองคการราชการ หรือหนวยงานทองถ่ิน 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคการ  

3. ควรมีการศึกษาวิจยัแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทํางานในองคการจากทฤษฎีของทานผูเชียวชาญ
ทานอ่ืนนอกเหนือจาก David McClelland 

4. ใชวิธกีารสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดในการวิเคราะหผลการวิจัยมากข้ึน 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัย
ประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคใน
จังหวัดนครปฐมที่ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหหาคาสหสัมพัทธแบบเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 202 คน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 289 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,000-70,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน ใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
รวมทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณ  
รองลงมา คือ ดานราคา ดานสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย  

ซึ่งจาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 

 ,  
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ABSTRACT  
The purpose of this study was to (1) Study the level of marketing mix factors and 

behavior buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. (2) Study to compare the behavior of buying decision housing estate category 
single house of consumers in Nakhon Pathom. (3) Study the relating marketing mix factors 
the behavior buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. The samples used in this study were 400 consumers in Nakhon Pathom. Who were 
interested in buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. And Pearson's 
correlation analysis.  

The results showed that most of the respondents were males, aged between 31-40 
years old 202 persons, with 289 undergraduate students had average monthly income. 
60,000-70,000 baht, and being private organization employees and has a Member in family 
of 5-6 person. The overall value of marketing mix was at the high level. When consider 
each item separately, it was found that the product dimension appearance was at the highest 
by pricing dimension, Promotion dimension, Place dimension, respectively. The hypothesis 
testing revealed that there is a relationship between marketing mix, and behavior buying 
decision housing estate category single house of consumers in Nakhon Pathom.at the 
significant level of 0.01.

Key Word : Marketing mix, Behavior of making decision to buy single detached house 
 

 

ธุรกิจบานจัดสรรจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนธุรกิจที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนและผูประกอบการรวม
ไปถึงผูที่ตองการที่อยูอาศัย ทําใหธุรกิจบานจัดสรรเติบโตอยางรวดเร็ว ซ่ึงในปจจุบันความกาวหนาในดานตาง ๆ 
รวมไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจที่สงผลใหมกีารแขงขันของผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรรทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย 
ๆ ซึ่งผูประกอบการตางไดพยายามปรับเปลี่ยนองคประกอบหลาย ๆ ดานใหตรงความตองการของผูบริโภค  

เศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยกําลังประสบภาวะชะลอตัวจาก
ปจจัยทาทายหลายประการและมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลงมากข้ึน ภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยกทม.-ปริมณ ล          
ในป 2562 จะยอตัวลงจากป 2561 โดยจะมีการเปดตัวใหมในป 2562 ลดลงจากป 2561 ประมาณ 5.3  ขณะที่
หนวยเหลือขายอาจอยูทีป่ระมาณ 5  ชวงที่เหลือของป 2562 ตลาดอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยยังมีความทาทายที่
หลากหลาย อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและการตัดสินใจซ้ือของผูที่จะซ้ือที่อยูอาศัย จํานวน
ที่อยูอาศัยรอขายสะสมในตลาดที่ยังสูง (ธนาคารอาคารสงเคราะห, วันที่สืบคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) จึงทําให
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางปรับตัวดวยการอาศัยการบริหารการตลาดยุคใหม เพื่อใหธุรกิจดําเนิน
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541) 
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จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนพื้นที่บริเวณ

ทีร่าบลุมภาคกลาง มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ และ
มีพื้นที่เปนอันดับที่ 62 ของประเทศ โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศใต ติดตอกับอําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอไทรนอย อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานโปง 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม, 
วันที่สบืคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 
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จังหวัดนครปฐมแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 106 ตําบล 885 หมูบาน เทศบาลนคร 1 แหง 
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลตําบล 14 แหง องคการบริหารสวนตําบล 83 แหง เขตการปกครอง 7 อําเภอ 
ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน 
และอําเภอพุทธมณ ล จังหวัดนครปฐมมีจํานวนประชากร 905,008 คน เปนชาย 434,105 คน และเปนหญิง 
470,903 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, วันที่สืบคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) มีผลิตภัณ มวลรวมจังหวัดตอคน 
288,820 บาท (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, สืบคนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

ทัง้นี้จากการสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพย จ.นครปฐม ในรอบสํารวจเดือน มิ.ย. 2561 พบอุปาทานเสนอ
ขายในตลาดทั้งหมด 14,783 ยูนิต จาก 77 โครงการ ดานอุปสงคตอบรับแลว 75  ทั้งนี้สวนใหญเนน เสนอขาย
โครงการคอนโดฯ รองลงมาคือทาวนเฮาสและบานเดี่ยว โดยคอนโดฯ มีจํานวนอุปทาน 9,625 ยูนิต สวนแบง 65  
ทาวนเฮาส 2,884 ยูนิต สวนแบง 20  และบานเดี่ยว 2,774 ยูนิต สวนแบง 15  โดยเฉลี่ยเปดขายแลวประมาณ 
2-3 ป ตลาดบานเดี่ยวสวนใหญอยูในโซนพุทธมณ ลในราคา 3-5 ลานบาท อุปสงคตอบรับไดชา เปนอุปสงคจาก
โครงการเกาที่เปดขายมานานประมาณ 2-3 ป อัตราการดูดซับเฉลี่ยอยูที่ 1.5 ยูนิต/เดือน/โครงการ (ชมรมคอลัมนิสต, 
สบืคนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือซึ่งเปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู 
ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)          
ซึง่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2551) ไดกลาววา กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได
พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภค แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือที่คลายคลึงกัน ตลอดจน
กระบวนการตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรค โดยวิเคราะหทางเลือกหรือตัดสินใจเก่ียวกับเปาหมายที่เจาะจงเปน
ลาํดับข้ันตอนได (คํานาน อภิปรัชญาสกุล, 2558)  
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1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน
จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบาน
จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอความที่ปรากฏในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของศัพทที่ใชใน
การวิจัยพอสังเขปดังนี้ 
 1. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปน
กลุมเปาหมายได สามารถขายใหผูบริโภคในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและเกิดความคุมคา สรางความสะดวกสบาย
แกผูบริโภคผานชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม สอดคลองกับพฤติกรรมการหาซื้อสินคา รวมถึงการจูงใจใหเกิด
ความชอบในสินคาและสรางพฤติกรรมอยางถูกตอง  

1.1 ดานผลิตภัณ  หมายถึง รูปแบบ ลักษณะทางกายภาพ ขนาดพื้นที่ใชสอยของตัวบานเดี่ยว  
ที่กอใหเกิดความตองการ และทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือบานเดี่ยว 

1.2 ดานราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาที่ลูกคารูสึกคุมคาไมวาจะเปน รูปแบบดีไซดของ
ผลิตภัณ  ทําเลที่ตัง้ ราคามีความเปนมาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง วิธีขายหรือกระจายสินคา กระจายสินคาใหตรง
กลุมเปาหมายมากท่ีสุด  

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่จะกระตุนความตองการซ้ือ ไดแก การโ ษณา 
การประชาสัมพนัธ โดยการใชสื่อการโ ษณา ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขายและการสงเสริมการขาย
โดยการมีโปรโมชั่นสวนลดเงินสดและของแถมตาง ๆ  

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ภาวะการยอมรับในการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว
ของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

3. บานจัดสรร หมายถึง การจัดสรรที่ดินแปลงยอยตั้งแต 10 แปลงข้ึนไป และมีพื้นที่สวนกลาง เชน สระ
วายนา สโมสร สิ่งอานวยความสะดวกในโครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลในการดูแล ที่เขาขายพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

4. บานเดี่ยว หมายถึง บานเนื้อที่เร่ิมตนตั้งแต 50 ตารางวาขึ้นไป องคประกอบของบาน ประกอบดวย 
หองรับแขก หองนอน หองน้ํา หองครัว ที่สําหรับจอดรถ อาจมีบริเวณสําหรับพักผอนหรือจัดสวนบาง ข้ึนอยูกับ
ขนาดเนื้อที่บาน 
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 5. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม หมายถึง ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวเพื่ออาศัยอยู
ในจังหวดันครปฐม 

 

  

             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  

 

 

 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม 
เลือกจาก โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต 100-499 
แปลง มีโครงการที่เลือกทั้งหมด 8 โครงการ จํานวน 1,715 แปลง 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัด
นครปฐมทั้งหมด 8 โครงการ ดวยวิธีคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโรยามาเน ( aro amane, 1973) 
ภายใตความเชื่อม่ัน 95  ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  5  สูตรการคํานวณหากลุมตวัอยางมีดังนี้ 

 
 

 

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

 

1. ดานผลิตภัณ   
2. ดานราคา  
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด  
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n   N 
    1 e2 

โดย  n  จํานวนขนาดของกลุมตวัอยาง 
  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 
แทนคา  n      1,715 

            1+(1,715)(0.05)2 
        324 ราย 

จากการคํานวณ สรุปไดวาประชากรกลุมตัวอยางที่ตองใชในการศึกษาข้ันต่ําคือ 324 ราย แตการศึกษา            
ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการใชกลุมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย เพื่อความแมนยําของผลการศึกษาที่มากข้ึน 
โดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( ccidental Sampling) ซ่ึงมีเกณ การเก็บแบบสอบถามคือบาน 1 หลังตอ
แบบสอบถาม 1 ชุดเทานั้น การเก็บแบบสอบถาม เลือกจาก โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ขนาดกลาง 
จํานวนแปลงยอยเพื่อจดัจําหนายตั้งแต 100-499 แปลง ในจังหวัดนครปฐม มีโครงการที่เลือก 8 โครงการดังนี้  

 
  

  N n 

1 เดอะทาวนบางแขม-หลังสิรินธร 170 40 

2 เดอะ บาลานซปດนเกลา-สาย 5 236 55 

3 มัณ นานครปฐม  135 32 

4 รอยพฤกษา กําแพงแสน 289 67 

5 เนเชอรา เทรนด ปດนเกลา-สาย 5 200 46 
6 เดอะ โคด ลําพยา 163 38 
7 เดอะ แพลนท ปດนเกลา-สาย 5  377 88 
8 บานชัยพฤกษ ปດนเกลา-สาย 5  145 34 
  400 

 
 

ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางข้ึนเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใหผูตอบทําเครื่องหมายถูกในชองวาง
ตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ ( ltiple hoice) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มี 20 ขอ แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณ  
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
( ating cale) 5 ระดับ ตามแบบของ i ers (รุจเรขา วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถาม 
ในแบบสอบถามดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ มากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ นอย 
  ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ นอยที่สุด 
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม มี 7 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( ating cale) 5 ระดับ ตามแบบของ i ers 
(รุจเรขา วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ นอย 
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ นอยที่สุด 

สาํหรับแบบสอบถามตอนที ่2-3 วิธีการแปลผลขอมูลของแบบสอบถามสวนนี้ ผูวิจยัได 
ทําการกําหนดเกณ คาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 

ดังนี้ (ศิริชยั พงษวิชยั, 2551) 
ความกวางของอันตราภาคชั้น     ขอมูลที่มี่คาสูงสุด-ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

 จํานวนชั้น 
  5-1 

 5 
   0.80 

ดังนั้น สามารถกําหนดเกณ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดและพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อ ไดดงันี้ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
1. ผูศึกษาอธบิายรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทนและทีมงาน 
2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ถึงผูประกอบการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
3. จัดเตรียมแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 400 ชุด  
4. ผูศึกษาหรือตัวแทนและทีมงาน ไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยว ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย ซึ่งมีการตอบกลับครบทุกฉบับ  
5. ผูศึกษานาํแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบ สอบถาม จากนั้นผู

ศึกษาจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
ดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหทางสถิติ ตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยสถิติทีใ่ช คือ  
1. สถิติเชิงพรรณนา ( escripti e tatistic) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม โดยใชสถิติ ( ndependent ample t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( ne- a  ) 
3. การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( earson 
rod ct- oment orrelation oe icient) 

 
 

2 

 

n  400 

 
 

 x S.D 

    

ดานผลิตภัณ  
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมทางการตลาด 

4.01 
3.90 
3.66 
3.74 

0.44 
0.44 
0.54 
0.45 

มผีลมาก 
มผีลมาก 
มผีลมาก 
มผีลมาก 

 3.83 0.36  
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จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน
จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยรวม มีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.83 อยูในระดับที่มีผลมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีความสําคัญอยูในระดับที่มีผลมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดาน
ผลิตภัณ  อยูในระดับที่มผีลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 4.01 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานราคา อยูในระดับที่
มีผลมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.90 ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับที่มีผลมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย x 
เทากับ 3.74 และดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับที่มผีลมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.66 ตามลําดับ 
 

 

 

n  400 

 
 

 x S.D. 

    

1. ตองการเปลี่ยนที่อยูใหมใหญข้ึนกวาเดิม 4.02 0.55 มีผลมาก 
2. ตองการแยกครอบครัวหรือสรางครอบครัวใหม 3.76 0.57 มีผลมาก 
3. กอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการ 

จากเวบ็ไซตโครงการกอน 3.97 0.56 มีผลมาก 
4. ชื่อเสียงบริษัทเปนเกณ ในการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน  

ของทาน 3.74 0.61 มีผลมาก 
5. ทานเลือกซ้ือบานดวยวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน 3.91 0.53 มีผลมาก 
6. ทานกับสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 3.49 0.61 มีผลปานกลาง 
7. ทานพึงพอใจในคุณภาพของที่อยูอาศัย 3.48 0.66 มีผลปานกลาง 

 3.  0.48  

  
จากตารางที่ 3 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

ของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.07 อยูในระดับที่มีผลมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานตองการเปลี่ยนที่อยูใหมใหญข้ึนกวาเดิม
อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 4.02 ดานกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการ
จากเว็บไซตโครงการกอน อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.97 ดานทานเลือกซ้ือบานดวยวัสดุ
กอสรางที่ไดมาตรฐาน อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.91 ดานตองการแยกครอบครัวหรือสราง
ครอบครัวใหม อยูในระดับที่มีผลมาก มีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.76 ดานชื่อเสียงบริษัทเปนเกณ ในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือบานของทานอยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.74 ดานทานกับสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมใน
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การตัดสินใจซ้ือ อยูในระดับที่มผีลปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.49 และดานทานพึงพอใจในคุณภาพของที่
อยูอาศัย อยูในระดับที่มีผลปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย x เทากับ 3.48 ตามลําดับ 
 

 

 จากการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรตางกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภท
บานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน พบวา อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน 
จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 เนื่องจากการที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง มีเปาหมายที่จะซ้ือบานใหมนั้น ตองมีการวางแผนเปน
อยางดี โดยเฉพาะในดานการเงิน ซ่ึงรายไดที่ไดรับตอเดือนนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งประชาชนสวนใหญที่ซื้อ
บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวสวนใหญจะซื้อดวยการขอสินเชื่อจากธนาคาร หากรายไดตอเดือนไมเพียงพอตอการ
ชําระ จะทําใหเกิดหนี้ที่ตองทําการกูยืมมาชําระคาบาน หรือหนี้คงคางชําระคาบาน ซึ่งแหลงที่มาของรายไดนั้น 
ยอมมาจากการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในครอบครัว หากมีหนาที่การงานที่ดี ประกอบอาชีพที่ได
คาตอบแทนที่สูง ยอมสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวไดอยางไมตองมีขอกังวลมาก
เทากับผูที่ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนไมสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานเดี่ยวในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล 
ผลการศึกษาพบวา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดตอเดือน แตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิชา ทิพยไกรศร (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน 
การตัดสินใจซื้อบานของการเคหะแหงชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษา ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัด
ชลบุรี เนินพลับหวาน ผลการศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรเนิน
พลับหวาน แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซ้ือบานของการเคหะแหงชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษา ผูอยูอาศัยใน
โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี เนินพลับหวาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบาน
จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคจังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณ             
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดานซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัย ปรัชญาภรณ เพไร, (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีภายใตการปลอยสินเชื่อบานของ
สถาบันการเงิน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย ผลิตภัณ  ราคา ทําเลที่ตั้ง 
และการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรีภายใตการปลอยสินเชื่อบานของสถาบันการเงิน มีความสัมพนัธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
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  จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร
ประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

1. ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับดานผลิตภัณ  โดยเฉพาะขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบานเพียงพอตอการ
พักอาศัย ดังนั้นควรมีขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบานเพียงพอตอการพักอาศัยเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับราคา โดยเฉพาะราคาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง ดังนั้นควรมีการตั้งราคา
ใหเหมาะสมกับทําเลที่ตัง้ เพื่อใหผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมมีแนวโนมตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีที่จอดรถสะดวกและกวางขวาง เพราะผูบริโภคสวน
ใหญใหความสําคัญมากที่สุด 

4. ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม ควรใหความสําคัญกับ
ดานการสงเสริมทางการตลาด โดยเฉพาะมีเจาหนาที่คอยดูและใหคําแนะนําอยางใกลชิด เนื่องจากผูบริโภคสวน
ใหญใหความสําคัญมากที่สุด  

 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มคีวามสัมพนัธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เชน ปจจัยดานคุณภาพบริการ ปจจัยดานคานิยม ภาพลักษณสนิคา เปนตน 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด
นครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดในการบริหารโครงการบานจัดสรรประเภท
บานเดี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาการควบคุมภายในดานตาง ๆ คือ ดานการแบงแยก
หนาที่อยางเพียงพอ ดานการการมีเอกสารหลักฐาน ดานการตรวจสอบที่เปนอิสระ และดานการอนุมัติรายการและ
กิจกรรมตาง ๆ (2) เพื่อศึกษาคุณภาพขอมูลทางการบัญชีในดานตาง ๆ (3) เพื่อศึกษาการควบคุมภายในที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการบัญชีการเงินหรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 
105 บริษัท สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ          

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายเพียรสัน  
กลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบธุรกิจขายสินคา (ทั้งปลีกและสง) จํานวน 36 บริษัท คิดเปนรอยละ 35              

มีทุนจดเบียน 1-99 ลานบาท จํานวน 48 บริษัท คิดเปนรอยละ 46 และระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ ตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

จํานวน 42 บริษัท คิดเปนรอยละ 40 

ผลการวิจัยพบวา การควบคุมภายใน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ ดานการมี
เอกสารหลักฐาน ดานการตรวจสอบที่เปนอิสระ และดานการอนุมัติรายการและกิจการตาง ๆ มีความสัมพันธกับ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยภาพรวม ในระดับสูง และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน (Pearson 

Correlation 0.867) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study (1) The Internal control in various aspects, 

namely, sufficient document storage and independent examination (2) Quality of 
accounting department information in various areas (3) Internal control That is related to 
the quality of the accounting department of the public company in Bangkok by using 
questionnaire with who are the accounting directors or accounting and finance managers of 
105 public limited companies. The statistics used in the analysis are Mean, Percentage, 
Min-Max and Standard Deviation, Simple Pearson. 

Most of the samples are wholesale/Retailer, 36 companies, accounting for 35%, 
have registered capital to take 1-99 million bath, 48 companies, representing 46% with 42 
companies with the business existence of more than 15 years, accounting for 40% 

The results of the research show that the internal control in 4 areas, namely the 
preparation of documents for auditing, independent examination and certification of items 
and businesses at a high level and having a close relationship (Pearson Correlation 0.867) 
with statistical significance at 0.01

Key Word : Internal controls, Accounting Data Quality 
 

 

ปจจุบนัเปนยุคแหงเทคโนโลยี การแขงทางธุรกิจมีความรุนแรง การที่ผูบริหารจะสามารถนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารจะตองใชความรูความสามารถและประสบการณที่
ไดสะสมมา นํามาใชในการบริหารจัดการและนํากลยุทธตาง ๆ เขามาปรับใชภายในองคกร รวมถึงการจัดโครงสราง 
กําหนดขอปฏิบัติตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงตามวัตถุประสงค เพื่อใหองคกรมี
ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได ก็จะทําใหผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ตลอดจนลูกคา เกิดความเชื่อถือและไดรับ
ประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกหนึ่งของ
การกํากับดูและกิจการที่ด ีเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูบริหารมองเห็นโอกาส ปญหาและอุปสรรค สามารถปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับองคกรได ควบคุมภายในชวยควบคุมการทํางานของฝายบริหารใหมีการ
บริหารการจัดการแบบมืออาชีพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และไดขอมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ชวยในการ
ตัดสินใจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป (อรธีรา สายเจริญ, 2558) 

คุณภาพขอมูลทางการบัญชี (Accounting Information Quality) เปนคุณลักษณะของขอมูลทางการ
วิเคราะหที่มปีระโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจสําหรับผูบริหาร นักลงทุน เจาหนี้ และผูใชงบการเงินกลุมอ่ืน ๆ 
(อังครัตน เพรียบจริยวัฒน, 2549, หนา 25) คุณลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี ประกอบ 4 ดาน 
ประกอบดวย (1) ความเขาใจได (Relevance) (2) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevance) (3) ความเชื่อถือ
ได (Reliability) (4) การเปรียบเทียบได (Comparability) ขอมูลทางการบัญชีถือเปนตัวแปรที่สําคัญมาก เพราะ
ขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตอง เชื่อถือได จะชวยบอกถึงสถานภาพทางการเงินของธุรกิจ สภาพคลอง สะทอนภาพที่
แทจริงขององคกร และชวยใหผูบริหารใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอยางแทจริง 
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เนื่องจากปญหาของคุณภาพขอมูลทางการบัญชีที่ยังขาดซ่ึงความถูกตองและความนาเชื่อถือ ทําให
ผูบริหารเกิดความกังวลตอขอมูลทางการบัญชีในการนําไปใชในการตัดสินใจ และอาจไมสะทอนภาพความเปนจริง
ขององคกร รวมไปถึงผูใชงบการเงินกลุมอ่ืน ๆ เชน เจาหนี้อาจไมใหเครดิต เพราะเกิดความไมเชื่อมั่นในความถูก
ตองของขอมูลทางการบัญชี เปนตน 

การควบคุมภายใน (Internal Control) เปนนโยบาย มาตรการและวิธกีารดําเนินงานตาง ๆ ท่ีฝายบริหาร
นํามาใชเพื่อใหเกิดความม่ันใจวามาตรการตาง ๆ ที่กําหนดข้ึน สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการ
ตอบสนองและปฏิบัตติามเปนลักษณะการควบคุมเชิงปองกันกอนแกไข เนนการดําเนินงานอยางรวดเร็ว คุมคา และ
มีคุณภาพ โดยในแงของปญหา หากเกิดปญหาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางรวมเร็ว (จิตติรัศมี ธรรมโชติ, 2550, 

หนา 7) การควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุม 4 ดาน ไดแก การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ (Segregation 

of Duties) การมีเอกสารหลักฐาน (Documentation) การตรวจสอบที่เปนอิสระ (Independent Checks on 

Performance) และ การอนุมัติรายการและกิจกรรม ๆ (Authorization) ซึ่งการควบคุมภายในเปนคุณลักษณะที่
สาํคัญของกิจกรรมการควบคุมที่ดีกอใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อม่ันวาองคกรมีการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนตาม
ระเบียนปฏิบัติ ควบคุมไมใหเกิดการทุจริตและขอผิดพลาดตอขอมูล มีความถูกตองครบถวนของขอมูลดานบัญชี 
(จันทนา สาขากร และคณะ, 2551, หนา 15) และเม่ือองคกรมีการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลใหองคกรมีขอมูล
ทางการบัญชีที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

หากผูบริหารนําระบบการควบคุมภายในเขามาชวยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานดานบัญชี ก็จะทําให
ขอมูลทางการบัญชีที่มีความถูกตอง เชื่อถือได เพราะการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุมทั้ง 4 ดานเปน
กระบวนการควบคุมภายในที่นํามาควบคุมการปฏิบัตงิานดานบัญชีในแตละลําดับข้ันตอน เพื่อเปนการควบคุมไมให
เกิดการทุจริต และสามารถพบความผิดปกติไดอยางรวดเร็ว ชวยไมใหเกิดความเสียหายตอองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการ
บัญชี ซึ่งนอกจากประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยแลว ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําความรูจากการควบคุมภายใน
ดานกิจกรรมการควบคุมไปใชในการบริหารจัดการงานดานบัญชี เพื่อใหขอมูลทางการบัญชีมคีวามถูกตอง เชื่อถือได 
และทําใหขอมูลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

 

1. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุม 4 ดานคือ การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ การ
มีเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบที่เปนอิสระ การอนุมัติรายการและกิจกรรม ตาง ๆ ของบริษัทมหาชนจํากัด ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ของบริษัทมหาชนจํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ของบริษัทมหาชนจํากัด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 นักบัญชี (Accountant) หมายถึง ผูมหีนาที่ในการวางระบบบญัช ีบันทึกรายการขอมูลทางบัญชีตรวจสอบ 
นําเสนอรายงานบัญชี เชน งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  
งบกระแสเงิน และ หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง การกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการตาง ๆ ในการ
ควบคุมภายใน เปนการควบคุมภายในเชงิปองกันกอนแกไข โดยกําหนดวิธีการและแนวทางการควบคุมที่กําหนดไว
ลวงหนา มาควบคุมกํากับดูแลวิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยอาศัยจากประสบการณในการทํางาน ความรู
ความสามารถ กําหนดวิธีการควบคุมใหสามารถปฏิบัตงิานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ (Segregation of Duties) หมายถึง การจัดแบงหนาที่และความ
รับผิดชอบในแตละสวนงาน ใหกับบุคคลากรในทุกสวนงานภายในองคกรอยางชัดเจน และครบถวน 

 การมีเอกสารหลักฐาน (Documentation) หมายถึง หลักฐานทางบัญชีเพื่อบันทึกรายการตาง ๆ รวมถึง
แบบฟอรมของบริษัทที่ถูกจัดทําข้ึน ตองมีการบันทึกขอความถูกตองครบถวน และมีการลงนามจากผูมีอํานาจ 

 การตรวจสอบที่เปนอิสระ (Independent checks on Performance) หมายถึง การกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบจากผูทาํหนาที่ตรวจสอบ ที่เปนอิสระจากงานที่ตรวจสอบหรือผูปฏิบัติงานนั้น ๆ 

การอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ (Authorization) หมายถึง การกําหนดใหมีการอนุมัตริายการตาง ๆ 
กอนการทํารายการ ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในแตละสวนงานภายในองคกร 

คุณภาพขอมูลทางการบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชี และการสรุปรายงานทางการเงิน ไมวา
จะเปน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ที่มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได เปรียบเทียบกันได โดยที่ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ไดอยางแทจริง 

ความเขาใจได หมายถึง การรายงานงบการเงินมีการใชภาษาที่สามารถเขาใจได และแสดงขอมูลอยาง
เพียงพอเพื่อใหทราบถึงเหตุการณในอดีต ปจจุบนั และสามารถนําขอมูลไปใชตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ หมายถึง องคกรสามารถนําขอมูลทางการบัญชีที่เพียงพอ ไปใชในการ
ตัดสินใจ เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงาน ในอนาคตไดอยางแมนยํา และทันตอเวลา ไมเกิดขอผิดพลาด  

ความเชื่อถือได หมายถึง การจัดทํางบการเงินที่จัดทําข้ึน สามารถตรวจสอบได และนําเสนองบการเงิน
อยางเที่ยงธรรมไมลําเอียง เปนไปตามขอเท็จจริงของเหตุการณทางบัญชี แสดงรายการสอดคลองกับเนื้อหาเปนไป
ตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนด 

 การเปรียบเทียบได หมายถึง การจัดทํางบการเงินที่เขาใจได มีการเปรียบเทียบขอมูลในอดีตกับปจจุบัน 
ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนที่มีการประกอบกิจการประเภทเดียวกันได และมีการ
จดัทํางบการเงินอยางสม่ําเสมอในทุก ๆ งวดบัญชี 
 

 

 

266



  

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

- กลุมประชากร 
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูอํานวยการบัญชีการเงิน หรือผูจัดการฝาย

บญัชีและการเงิน ของบริษัทมหาชนจํากัด (ไมจํากัดประเภทธุรกิจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีทุนจดทะเบียนไม
เกิน 500 ลานบาท และยังดําเนินการอยูมีจํานวน 142 บริษทั (ฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย 2562: 
เว็บไซต)  

- กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการบัญชีการเงิน หรือผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงิน ของบริษัทมหาชนจํากัด (ไมจํากัดประเภทธุรกิจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 105 บริษัท  

  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ ประกอบดวย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 

สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเก่ียวกับการควบคุมภายในตามหลัก COSO ดานกิจกรรมการควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 

4 ดาน คือ การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ การมีเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบที่เปนอิสระ การอนุมัติรายการ
และกิจกรรมตาง ๆ มีลักษณะเปนมาตราสวนคา 5 ระดับ (Linkert Scale) โดยมีเกณ การกําหนดคาระดับดังนี้ 
  มากที่สุด  ใหคะแนน 5  คะแนน 

  มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง ใหคะแนน 3  คะแนน 

  นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

  นอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

- การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ 

- การมีเอกสารหลักฐาน  
- การตรวจสอบที่เปนอิสระ 

- การอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ 
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โดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการกําหนดเกณ ใหความหมาย
คาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย   ระดับการควบคุม 

  4.21-5.00  มากที่สุด 

  3.41-4.20  มาก 

  2.61–3.40  ปานกลาง 
  1.81–2.60  นอย 

  1.00–1.80  นอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ประกอบดวย 4 ลักษณะ ความเขาใจได ความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบได มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ              
(Likert’s Scale) โดยมีเกณ การกําหนดคาระดับ ดังนี้ 
  มากที่สุด  ใหคะแนน 5  คะแนน 

  มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง ใหคะแนน 3  คะแนน 

  นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

  นอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

โดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการกําหนดเกณ ใหความหมาย
คาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย   ระดับคุณภาพ 

  4.21-5.00  มากที่สุด 

  3.41-4.20  มาก 

  2.61–3.40  ปานกลาง 
  1.81–2.60  นอย 

  1.00–1.80  นอยที่สุด 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ และสิ่งทีค่วรปรับปรุง 
  

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 3.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตําราทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามตามลักษณะของขอมูลที่ตองการทราบภายใตคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 3.2 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครอบคลุม
เนื้อหาแบบสมบูรณ และขอคําถามทุกขอ จากนั้นไดทําการหาคาความชัดเจนและมีความเหมาะสมในการใชภาษา
แลวจึงนําแบบสอบถามที่สรางข้ึน แบบประเมิน นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
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 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองกับวัตถุประสงค ของการวิจัยโดยใหแนใจดวยการใหคะแนน 

+1 -1 และ 0 ตามลําดับ ในการตรวจสอบโดยใหเกณ ในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี้ (ศิริชยั พงษวิชัย, 2552) 

  ใหคะแนน 1 ถาแนใจวาคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
  ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
  ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 
 แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตรเกณ การวัด 

i. ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได 
ii. ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

3.3 ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ผูวิจยัไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาและปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (Try-Out) จํานวน 30 ชุด 
กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียง กับ กลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมั่น
โดยหาสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) ซึ่งความเชื่อมั่นเปนสวนหนึ่งที่ยืนยันความถูกตองของการทดสอบโดยใช
เกณ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตั้งแต 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงจากการทดสอบปรากฏวาไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.97 ซึ่งมากกวา 0.7 แสดงวามีระดับความเชื่อม่ันในระดับที่ยอมรับได จึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล  
4  

การวิเคราะหขอมูลเมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการ ดังนี้ 
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 

4.2 ลงรหัสแบบสอบถาม 

4.3 ลงรหัสขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรและประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะหสถิต ิ

4.4 นําผลที่ไดมาสรางตาราง อานคาและวิเคราะหผล 

 

 

 

n =105 

   

ธุรกิจผลิตสินคา 13 12% 

ธุรกิจใหบริการทุกประเภท 33 32% 

ธุรกิจขายสินคา(ทั้งปลีกและสง) 36 35% 

ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ 22 21% 

              5 % 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตวัอยางเปนธุรกิจขายสินคา (ทั้งคาปลีกและคาสง) มากที่สุดจํานวน 36 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 35  เปนธุรกิจผลิตสินคานอยที่สุดจํานวน 13 บริษทั คิดเปนรอยละ 12  
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n = 105 

   

1-99 ลานบาท 48 46% 

100-199 ลานบาท 19 18% 

200-399 ลานบาท 32 30% 

400-500 ลานบาท 6 6% 

          5 % 

 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีทุนจดทะเบียน 1-99 ลานบาท มากที่สุดจํานวน 48 บริษัท คิดเปน
รอยละ 46  มีทนุจดทะเบียน 400-500 ลานบาทนอยที่สุดจํานวน 6 บริษทั คิดเปนรอยละ 6  

 

 

n = 105 

   

1-5 ป 3 3% 

6-10 ป 25 24% 

11-15 ป 35 33% 

ตั้งแต 15 ปข้ึนไป 42 40  

        % 

 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่ประกอบธรุกิจ 15 ป ข้ึนไปมากที่สุดจํานวน 42 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 40  มีระยะเวลาประกองธุรกิจ 1-5 ปนอยที่สุดจํานวน 3 บริษทั คิดเปนรอยละ 3  ตามลําดับ 

 

 

n = 105 

จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการควบคุมภายในในภาพรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานที่มรีะดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การแบงแยก
หนาที่อยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.05) และนอยที่สุด คือการอนุมัตริายการและกิจกรรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.72)  

 x S D  

1. การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอ 4.05 0.458 มาก 

2. การมีเอกสารหลักฐาน 3.94 0.514 มาก 

3. การตรวจสอบที่เปนอิสระ 3.82 0.519 มาก 

4. การอนุมัตริายการและกิจกรรมตาง ๆ  3.72 0.756 มาก 
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n = 105 

 
 

 x S D 

1. ความเขาใจได 3.96 0.576 มาก 

2. ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 3.96 0.489 มาก 

3. ความเชื่อถือได 3.91 0.446 มาก 

4. การเปรียบเทียบได 3.93 0.572 มาก 

             3    

 จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพขอมูลทาง การบัญชี         
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวาดานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ความเขาใจไดและความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (คาเฉลี่ย 3.96) และนอยที่สุด คือความเชื่อถือได (คาเฉลี่ย 3.91) 
 

 

 จากผลการศึกษาพบวา การควบคุมภายในมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัท
มหาชนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการควบคุมภายใน เปนนโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินงานตาง 
ๆ ที่นาํมาใชเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงซ่ึงเปนการควบคุมเชิงปองกันกอนแกไข ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อม่ันวา
ขอมูลทางการบัญชีมคีวามถูกตองครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง เพื่อใหธุรกิจนําขอมูลทางการ
บัญชีไปใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงผูถือหุนและผูใชงบการเงินอ่ืน ๆ 
ผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อาธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาเร่ือง
ผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณ ยางในประเทศไทย 
พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดานการมีเอกสารหลักฐานและดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม  
 จากการพิสูจนสมมติฐานที่จําแนกเปนรายขอพบวา การควบคุมภายในดานการแบงแยกหนาที่อยาง
เพียงพอมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากการแบงแยกหนาที่อยาง
เพียงพอชวยใหในแตละสวนงานสามารถปฏิบัตงิานไดอยางเต็มที ่เปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
และเปนการทวนสอบความถูกตองของขอมูลทางการบัญชีของผูที่มีหนาที่ในการทวนสอบ การใหความสําคัญกับ
แบงแยกหนาที่สําหรับงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตก็สามารถปองกันขอผิดพลาดกับขอมูลได ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองแนวคิดของ ดรรชนี บุญเหมือนใจ (2549, หนา 42) ที่กลาววา การแบงแยกหนาที่ 
(Segregation of Duties) โดยไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติที่สําคัญหรืองานที่
เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตหากมีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาเร่ืองผลกระทบของการควบคุมภายในเชิง
รุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณ ยางในประเทศไทย พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดาน
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การแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ดานความ
เก่ียวของกับปญหาและความเชื่อถือได เนื่องจากการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอคือการแบงแยกฝาย แบงแยก
แผนก แบงแยกผูปฏิบัติงานแยกตางหากจากผูทํารายงานแสดงผลการปฏิบตังิาน เพ่ือใหรายงานแตละฝายสามารถ
สอบยัน ความถูกตองระหวางกันได ปองกันมิใหมีการนําสินทรัพยขององคกรไปใชในทางที่ไมเกิดประโยชนแก
องคกร ปองกันไมใหผูปฏิบัติงานรายงานผลเกินความเปนจริงชวยใหการทําและนําเสนอรายงานทางการเงินที่
ปราศจากความผิดพลาดที่มีนยัสําคัญ ผูใชรายงานสามารถประเมินเหตุการณในอดีตปจจุบันและอนาคตของกิจการได 
 จากการพิสูจนสมมติฐานที่จําแนกเปนรายขอพบวา การควบคุมภายในดานการมีเอกสารหลักฐานมี
ความสัมพันธคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากเอกสารหลักฐานเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
เปนหลักฐานและยืนยันความถูกตองของขอมูลหากมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีโดยไมมีเอกสารหลักฐานจะทําให
ขอมูลทางบัญชีเกิดขอผิดพลาดได ดังนั้น เอกสารหลักฐานจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะเอามาประกอบการบันทึกบัญชีทั้ง
ดานรายรับและดานรายจาย ซึ่งหนวยงานบัญชีควรจะตองอธิบายถึงความถูกตองของเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีใหทุกหนวยงานรับทราบ เพ่ือจะไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ศึกษาการควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของ
ธุรกิจผลิตภัณ ยางในประเทศไทย พบวา การควบคุมภายในเชิงรุกดานการมีเอกสารหลักฐานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม เนื่องจากการมีเอกสารหลักฐานที่ยึดม่ันการใชแบบฟอรม และกําหนด
เลขที่เอกสารโดยเรียงลําดับไวลวงหนาจะชวยใหประหยัดเวลาในการการเขียนชวยใหทํางานไดรวดเร็ว รวมถึงไม
สามารถปลอมแปลงเอกสารได และผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดของจันทนา สาขากรและคณะ 
(2551) ที่วาการมีเอกสารหลักฐานขอมูลหรือรายการที่เกิดข้ึนอยางพอเพียงจะชวยใหบัญชีถูกตองและชวยปองกัน
ขอผิดพลาดในข้ันตอนการปฏิบัตงิานและการบันทึกรายการ  
 จากการพิสูจนสมมติฐาน ที่จําแนกเปนรายขอ พบวา การควบคุมภายในดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมี
ความสัมพนัธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากการมีหนวยงานตรวจสอบที่ไมมีสวน
เก่ียวกับงานที่ตรวจสอบหากพบขอผิดพลาดสามารถรายงานผลการตรวจสอบไดทันที ชวยใหสามารถแกไข
ขอผิดพลาดกอนการจัดทํารายงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรธีรา สายเจริญ และคณะ (2558) ที่ศึกษา
การควบคุมภายในเชิงรุกที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของธุรกิจผลิตภัณ ยางในประเทศไทย พบวา การ
ควบคุมภายในเชงิรุกดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพนัธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางการ
บัญชีโดยรวมและดานความเกี่ยวของกับปญหาเนื่องจากการตรวจสอบที่เปนอิสระนั้น เปนการตรวจสอบในระดับ
ผูปฏิบัติงานดวยกัน โดยกําหนดใหผลงานของบุคคลหนึ่งไดมกีารสอบยันกับผลงานของอีกบุคคลหนึ่ง การตรวจสอบ
กระทําอยางตอเนื่องเปนประจําในเร่ืองที่เปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร และสอดคลองกับบุษบัน   
ภูมิโคกรักษ (2554) ที่ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีตอคุณภาพการดําเนินงานของธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา กิจกรรมการควบคุมภายในมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการดําเนินงาน หากองคกรควรจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผูบริหารระดับกลาง 
เพื่อใหมกีารปฏิบัตงิานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
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 จากการพิสูจนสมมติฐาน ที่จําแนกเปนรายขอ พบวา การควบคุมภายในดานการอนุมัติรายการและ
กิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพนัธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องการอนุมัติรายการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ เปนการยืนยันขอมูลกอนการดําเนินการหรือบันทึกรายการเปนการปองกันการจัดทําขอมูลที่ไม
ถูกตองและนําไปบันทึกบัญชี หรือหากมีการตั้งคาใชจายกอนการไดรับอนุมัติก็จะทําใหขอมูลทางบัญชีขาดความ
นาเชื่อถือ เปนการปองกันและลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการควบคุม
ภายในตามหลัก COSO ดานกิจกรรมการควบคุมตามหลักการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยรับตรวจ ผูบริหารไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่ไดกําหนด
ไวโดยลําพัง จงึจําเปนตองมอบหมายใหบคุลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดยการมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจ
ใหแกบคุลากรระดับตาง ๆ นั้นควรกําหนดขอบเขตของอํานาจในการอนุมัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและควร
สื่อสารใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน ผูที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่ใหเปนผูอนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของ
เอกสารประกอบการขออนุมัติวาถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของและมีวงเงินที่อนุมัติอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได รวมทั้งควรสอบถาม
เก่ียวกับรายการที่ผิดปกติจากผูที่เก่ียวของกอนลงนามอนุมัติใหดําเนินการ นอกจากนี้ผูที่มีอํานาจอนุมัติไมควรลง
นามอนุมัตใินแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรมทีไ่มมีขอมูลรายการที่ขออนุมัตอิยางเพียงพอ ทําใหเอกสารที่ไดรับการ
อนุมัติมีความนาเชื่อถือและเอกสารเหลานี้เมื่อนําไปบันทึกรายการบัญชีจะทําใหไดขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตอง
เชื่อถือได (ศูนยตรวจสอบภายใน, 2560) 

 

 
 

การศึกษาเร่ืองการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาผูวิจยัมีแนวทางในการบริหารการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาที่พบวา การควบคุมภายในดานการแบงแยกหนาที่อยางเพียงพอมีความสัมพันธกับ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการแบงแยกหนาที่เพื่อควบคุมความ
ถูกตองของขอมูลทางการบัญชี เพราะการแบงแยกหนาที่งานทําใหบุคลากรไมทํางานซํ้าซอนกัน และสามารถระบุ
ผูรับผิดชอบในแตละงานไดอยางชัดเจน สามารถควบคุมและทราบถึงขอบกพรองของผูที่ทําหนาที่งานนั้น ๆ ซ่ึงจะ
สามารถดาํเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางทันทวงทีและพัฒนาพนักงานเหลานั้นใหสามารถลดความผิดพลาดทําให
งานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. จากผลการศึกษาที่พบวา การควบคุมภายในดานการมีเอกสารหลักฐานมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูล
ทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการกําหนดแบบฟอรมเอกสารและจัดพิมพเปนชุด โดยมี
สําเนาสีตางกันและรายละเอียดในชุดแบบฟอรมจะประกอบไปดวยเลขที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร และชองสําหรับลง
นามจากผูที่มีสวนเกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ชวยใหสามารถควบคุมความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ กอนนําไปบันทึกรายการขอมูลทางการบัญชี รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกขอมูลทางการบัญชีทั้ง
ในสวนของรายไดและคาใชจายตองมีความถูกตองก็จะทําใหขอมูลที่บันทึกบัญชีมคีวามนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
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3. จากผลการศึกษาพบวา การควบคุมภายในดานการตรวจสอบที่เปนอิสระมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ขอมูลทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการจัดใหมกีารตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่ไมได
เก่ียวของกับหนวยงานที่รับการตรวจสอบ และมีนาํเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
องคกรอยางครบถวน จะทําใหองคกรไดรับรายงานผลการตรวจสอบที่เปนจริงมองเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายกับองคกร และสามารถนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางทันเวลา ไมวาจะเปน
ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลทางการบญัชีผดิพลาดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต เปนการควบคุมปองกันกอน
แกไขความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได 

4. จากผลการศึกษาทีพ่บวา การควบคุมภายในดานการอนุมัติรายการและกิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพันธ
กับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญในการตรวจสอบเอกสารที่จะตองไดรับการอนุมัติ
กอนการดําเนินการ โดยตองมีการจัดทําระเบียบอํานาจการอนุมัตแิละแจงใหบคุลากรในแตละหนวยงานทราบ เพื่อ
การควบคุมการปฏิบัตงิานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด เพราะเอกสารที่รับการอนุมัตจิากผูมีอํานาจตาม
ระเบียบขอบังคับชวยใหขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได ลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได 

 

 1. ควรศึกษาการควบคุมภายในดานอ่ืน ๆ ที่สงผลตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชี เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารงานและพัฒนาปจจัยดานนั้น ๆ โดยคาดหวังเพื่อใหคุณภาพขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง เชื่อถือได 
และเกิดประโยชนในการนําไปใชมากมียิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาการแบบเจาะลึกในรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีในดานตาง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถนาํวิธีการดานอ่ืน ๆ มาชวยใหขอมูลเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล การวิจัยนี้เปน
การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามปลายปดที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญและมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .938 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณ ลที่มีรถยนตใชงานในปจจุบันและมีความสนใจที่จะซื้อกลองติดรถยนตผาน
ชองทางออนไลน จํานวน 350 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก      
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่
สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ไดแก ปจจัยดานทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ประกอบดวย การรับรูถึงความงายใน
การใชงาน การรับรูถึงความเสี่ยง การรับรูถึงประโยชน และปจจัยดานสื่อสังคมออนไลน ประกอบดวย โ ษณา
ออนไลน ชุมชนออนไลน การสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
 

: , , ,  
 

Abstract
The research was aimed primarily to explore the attitude toward using technology 

and social media affecting purchase intention on dashboard cameras via online of 
consumers in Bangkok and its vicinity. The study was the combined method design using 
the interview and close-ended questionnaire with the content validity and reliability of 
0.938. The multi-stage sampling was implemented to gather data from 350 consumers in 
Bangkok and its vicinity, who own a car and is interested buying a dashboard camera via 
online. The statistical analysis was conducted by using percentage, mean, standard 
deviation, and multiple regression analysis. The results showed that the factors affecting 
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purchase intentions of dashboard cameras via online of customers in Bangkok and its 
vicinity with statistically significance at .05 was attitudes toward using technology in terms 
of perceived ease of use, perceived risk, perceived usefulness and social media in terms of 
online advertisement, online communities, and electronic word of mouth, respectively.

Keywords : Attitude toward Using Technology, Social Media, Purchase Intention,
Dashboard Camera 

 

 

จากจํานวนรถยนตบนถนนที่มีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยพบวา ปริมาณรถยนตใหมที่มีการจด
ทะเบียนทั่วประเทศไทยในป 2561 รวมทั้งสิ้น 3,093,791 คัน สงผลใหรถจดทะเบียนสะสมมีจํานวนทั้งสิ้น 
39,551,789 คัน โดยกรุงเทพมหานครและปริมณ ลมีรถจดทะเบียนสะสมจํานวนมากถึง 11,748,006 คัน 
(กรมการขนสงทางบก, 2561) และจากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตขององคการอนามัยโลกในป 2561 

พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนถนนมากเปนอันดับที่ 9 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในทวีปเอเชีย ดังนั้น 
กลองติดรถยนต (Dashboard Camera) จึงเปนอุปกรณที่มีความจําเปนตอผูขับข่ี โดยภาพจากกลองติดรถยนตที่
ถูกบันทึกไดจะสามารถใชเปนหลักฐานเพื่อพิสูจนความจริงในทางคดีความ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีนโยบายดานความปลอดภัยใหกับผูขับข่ีที่ติดตั้งกลองติดรถยนต จะ
ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจถึง รอยละ 5-10 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เปนตน
ไป (สํานักคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2560) ตลาดกลองติดรถยนตทั่วโลก
เติบโตข้ึน ในป 2560 มีมูลคา 1.86 พันลานเหรียญสหรัฐ (Market Research Future, 2018) แตตลาดกลองติด
รถยนตในประเทศไทยมีการเติบโตไมมาก ซึ่งรถใหมปายแดงมีอัตราการติดตั้งกลองติดรถยนตเพียงรอยละ 10 ของ
รถใหมทั่วประเทศไทย ซึ่งแตกตางจากตลาดกลองติดรถยนตในประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใตที่มีการเติบโตของตลาด
กลองติดรถยนตถึงรอยละ 50-70 (Positioning, 2018) ดังนั้น ผูผลิตและผูจําหนายกลองติดรถยนตตองพยายาม
สรางการรับรูใหกับผูบริโภคไดเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของกลองติดรถยนต การวางแผนเชิงกลยุทธตางๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการขยายชองทางการจําหนายผาน
ออนไลน (ชฎาพร ลพพันธทอง และปยธิดา เพียรลุประสิทธิ์, 2561) 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทยป 2018 โดย We are social (2018) 
พบวา คนไทยใชอินเทอรเน็ตมากถึง 57 ลานคน จากประชากรทั้งหมด 69.11 ลาน โดยเว็บไซต Google เปนที่
นิยมมากที่สุด รองลงมา คือ เฟซบุຍก (Facebook) ( lo al igital eport 2018, 2018) สวนพฤติกรรมการซื้อ
สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของคนไทย พบวา ผูบริโภคจะคนหาขอมูลกอนตัดสินใจซ้ือ รอยละ 71 มีการเขา
เยี่ยมชมรานคาออนไลน รอยละ 70 และตัดสินใจซื้อสินคาและบริการบนสื่อออนไลนรอยละ 62 โดยมีคนไทย
จํานวน 11.92 ลานคน ซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคบนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คิดเปนมูลคายอดขายบนออนไลน 
2.962 พันลานดอลลาร และจากการเปดเผยผลสํารวจถึงสาเหตุหลักที่ทําใหคนไทยปฏิเสธการซื้อสินคาและบริการ
ออนไลน เปนเพราะกลัวโดนหลอก รอยละ 51.1 การที่ไมไดสัมผัสหรือทดลองใชสินคากอน รอยละ 39.9 ไมพบ
สินคาที่ตองการบนออนไลน รอยละ 33.9 และชอบเดินเลือกซ้ือสินคาดวยตัวเอง รอยละ 31.1 (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560)  
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จากขอมูลดังกลาวผูประกอบการกลองติดรถยนต จึงควรใหความสนใจและทําความเขาใจถึงทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอการใชเทคโนโลยีในการซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน ซึ่งแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีของเดวิส ( a is, 1989) อธิบายวา บุคคลหนึ่งจะยอมรับเทคโนโลยีไดเกิดจากปจจัยหลัก 2 ประการ 
ไดแก การรับรูประโยชน ( ercei ed se lness) และการรับรูความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) 
โดยทัศนคติสงผลตอการพฤติกรรมความตั้งใจ ซึ่งแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีถูกใชกันอยางแพรหลายเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ( hen, siao,  , 2018  atara an, alas ramanian,  
asilingm, 2018) หรือ การศึกษาพฤติกรรมการทําธุรกรรมทางการเงินผานอินเทอรเน็ต ( oi  an, 2016  
atel  atel, 2018) นอกจากนี้ ปจจัยที่สามารถขัดขวางพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค คือ ความเสี่ยงที่

จะเกิดข้ึนเมื่อตองซื้อสินคาผานชองทางออนไลน ซ่ึงเกิดจากการคาดการณของผูบริโภค (Forsythe  hi, 2003) 
โดยการรับรูความเสี่ยงในการใชซื้อสินคาผานโทรศัพทมือถือเปนการรับรูถึงความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนเมื่อ
ผูบริโภคตองเผชิญกับผลกระทบในเชิงลบตอการซ้ือสินคาหรือบริการผานชองทางออนไลน โดยปริมาณความเสี่ยง
ข้ึนอยูกับสินคาและบริการที่แตกตางกันไป ( atara an et al, 2018) 

นอกจากนี้ ปจจุบันสื่อสังคมออนไลน ( ocial edia) ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันและธุรกิจตางๆ 
รวมถึงธุรกิจกลองติดรถยนต เพราะสื่อสังคมออนไลนเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารที่ใชกันอยางแพรหลายและมีตนทุนต่ํา 
( ang, aesens,  h , 2018) สําหรับกลยุทธที่ใชในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนที่นิยม ไดแก การสื่อสาร
ปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ชุมชนออนไลน และโ ษณาออนไลน ( ala rishnan, Dahnil, & Yi, 2014) โดยการ
สื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส เปนการสื่อสารโดยการบอกตอบนอินเทอรเน็ตและมีอิทธิพลมากทั้งในดาน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร ซ่ึงในการซื้อสินคา ผูบริโภคจะคนหาขอมูล คําแนะนําจากเพื่อน ผูเชี่ยวชาญ คนรูจัก หรือ
ผูที่เคยมีประสบการณในการซ้ือสินคา เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซ้ือ (Septianto & hiew, 2018) โดยที่ชุมชน
ออนไลน (Online Communities) เปนชองทางในการสื่อสารโดยอาศัยความสัมพันธของคนในชุมชนออนไลนที่มี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน เปนการเพิ่มโอกาสที่จะกระจายขาวสารทางการตลาดไดอีกทางหนึ่ง ( lalwan, 2018) 
ดังนั้นชุมชนออนไลนจึงมีสวนชวยสนับสนุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจซื้อกลองติดรถยนตโดยการสื่อสารระหวาง
ผูบริโภคดวยกันเอง หรือผูจําหนายกลองติดรถยนตกับผูบริโภค อีกทั้งผูจําหนายกลองติดรถยนตควรใช โ ษณา
ออนไลน ( nline d ertisements) เพื่อกระตุนการรับรูของผูบริโภคในการสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมาย เปนการเพิ่ม
ยอดขายและสรางความจดจําสินคาหรือบริการไดมากข้ึน ( artins, osta, li eira, oncal es,  ranco, 2018) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษา เร่ือง ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลนที่สงผล
ตอความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณ ล มีปริมาณรถยนตสะสมและการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในประเทศไทย และผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวา ผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้จะกอใหเกิดประโยชนในการนํามาปรับใช เพื่อพัฒนาและขยายชอง
ทางการจําหนายกลองติดรถยนต รวมถึงการวางแผนกลยุทธในการสื่อสารกับผูบริโภคใหเห็นความสําคัญของกลอง
ติดรถยนตเพื่อใหสอดคลองกับการสงเสริมความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของภาครัฐ อีกทั้งการใชสื่อสังคม
ออนไลนในกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจในการซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนตอไป โดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 
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1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีประสบการณในการซ้ือกลองติดรถยนตเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภค 

2. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ไดแก การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรู
ถึงประโยชน การรับรูถึงความเสี่ยง และสื่อสังคมออนไลน ไดแก การสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ชุมชน
ออนไลน และโ ษณาออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจซื้อกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณ ล 

 

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยัน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน และการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
ทํานายความสัมพันธของตัวแปรเชิงเหตุผลเก่ียวกับทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนต  

ผูใหสัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล และมี
ประสบการณในการซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน จํานวน 5 ทาน  

ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณ ลที่มีรถยนต
ใชงานในปจจุบัน และมีความสนใจที่จะซื้อกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางดวยการใชโปรแกรม G*Power ที่สรางจากสูตรของโคเฮน ( ohen, 1977) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 
309 ตัวอยาง และไดเก็บตัวอยางเพิ่มเปน 350 ตัวอยาง เพื่อทําการสํารองขอมูลสําหรับแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ  

 

- การรับรูถึงความงายในการใชงาน 

- การรับรูถึงประโยชน  
- การรับรูถึงความเสี่ยง  

 

- การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส  
- ชุมชนออนไลน  
- โ ษณาออนไลน  

ความตั้งใจซ้ือ 

กลองติดรถยนตผาน
ชองทางออนไลน 
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การสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยข้ันตอนที่ 1 

ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง ( rposi e ampling) เลือกสถานที่เก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักงานขนสงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณ ลที่มีบริการจดทะเบียนรถใหม (กรมการขนสง, 2561) และข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีการสุม
แบบสัดสวน ( roportional ampling) เปนการแบงสัดสวนจํานวนตัวอยางที่จะเก็บขอมูลแตละสํานักงานขนสง 
โดยแบงตามจํานวนรถยนตที่รับบริการงานดานงานจดทะเบียนรถใหมที่สํานักงานขนสงในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณ ลป 2561 และไดสัดสวนของตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 1 

 

   

สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร 958,036 330 

สํานักงานขนสงจังหวัดปทมุธาน ี 3,207 1 

สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี 4,099 2 

สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ 4,916 2 

สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรสาคร 17,914 6 

สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 26,575 9 

   

 

หลังจากนั้นจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบเจาะจง ( rposi e ampling) โดยการสอบถามดวยคําถามคัดกรอง 
( creening estion) เพื่อใหแนใจวา ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวอยาง
เฉพาะเจาะจงแลว โดยนําแบบสอบถามเลือกเก็บขอมูลจากผูเขารับบริการที่สํานักงานขนสงในกรุงเทพมหานคร
และปริมณ ลที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 1 ตามจํานวนที่กําหนดไว เพื่อใหไดขอมูลที่มีการกระจายตัวและมีความ
นาเชื่อถือ  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด และเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามปลายปด ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content alidit )            
โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช และความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ผลการประเมินขอคําถามจํานวน 40 ขอ มีคะแนนโดยรวมเทากับ .91           
ซึ่งมากกวาเกณ  .5 สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยได (Polit  ec , 2006) จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามที่ทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด และวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) พบวา 
คําถามแตละดานมีความเชื่อมั่นระหวาง .750 - .933 ซึ่งเมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 350 ชุด พบวา 
คําถามแตละดานมีความเชื่อม่ันระหวาง .760 - .857 มีระดับความเชื่อม่ันที่สามารถนําไปใชได สําหรับสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการสัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน 5 ทาน เปนเพศชาย 3 ทาน เพศหญิง 2 ทาน มีอายุระหวาง 34-40 ป 
ความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลน 3-20 คร้ังตอเดือน และเคยมีประสบการณในการซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทาง
ออนไลนในชวงป พ.ศ. 2561-2562 สวนใหญมีความคิดเห็นวา เว็บไซตของรานจําหนายกลองติดรถยนตควรมี
ลักษณะที่สามารถใชงานไดงาย การคนหาสินคาภายในเว็บไซตตองงาย มีการแสดงขอมูลสินคาและการใหบริการ
ของรานอยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน โดยเหตุผลสําคัญที่ทําใหสนใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน 
ไดแก ความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง สามารถเปรียบเทียบราคาไดงาย มีสินคาและรานคา
บนออนไลนใหเลือกจาํนวนมาก ราคาของกลองติดรถยนตที่จําหนายผานชองทางออนไลนจะมีราคาถูกกวาหนาราน 
และผูบริโภคไมตองถูกกดดันจากผูขายใหซื้อรุนที่ทางรานตองการขาย อยางไรก็ตามผูใหขอมูลยังมีความกังวล
เก่ียวกับการชําระเงินกอนจะไดรับสินคา ความเสียหายที่เกิดจากการจัดสงสินคา การสูญเสียขอมูลสวนบุคคลเมื่อ
ตองชําระเงินผานบัตรเครดิต และกังวลวาจะไดรับกลองติดรถยนตไมตรงกับที่คาดหวังไว นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญมีความเชื่อถือขอมูลคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการซ้ือกลองติดรถยนต เพราะการ
ซื้อกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนผูบริโภคจะไมไดสัมผัสหรือทดลองใชกลองติดรถยนตกอนจะซื้อตองอาศัย
ขอมูลเหลานี้มาประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือกลองติดรถยนต อีกทั้งผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา ชุมชนออนไลนถือ
เปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่ผูบริโภคจะแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการของรานรวมถึงการรีวิวภาพ
เหตุการณที่บันทึกไดจากกลองติดรถยนต นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังใหความสําคัญตอโ ษณาออนไลน เพราะ           

ผูจําหนายกลองติดรถยนตจะนําเสนอโปรโมชั่น และคุณสมบัติที่นาสนใจของกลองติดรถยนตผานโ ษณาออนไลน 
ผลวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 350 คน พบวา กลุมผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.6 มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 37.1 มีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี รอยละ 60.3 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 70.6 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 
15,000 – 25,000 บาท รอยละ 26.3 โดยสวนใหญใชเวลาในการดูสินคาออนไลนเฉลี่ยสัปดาหละ 1-3 ชั่วโมง รอย
ละ 46.9 เคยซ้ือสินคาออนไลนโดยเฉลี่ย 1-2 คร้ัง/เดือน รอยละ 26.9 ราคาสินคาออนไลนโดยเฉลี่ยที่เคยซ้ือ 1,001 
– 5,000 บาท รอยละ 40 โดย Facebook เปนสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตมากที่สุด 
รอยละ 57.7 และเหตุผลที่ซื้อกลองติดรถยนต คือ เพื่อนํามาใชเปนหลักฐานการกระทําผิดของคูกรณีเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ รอยละ 67.6 
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b ß t Sig. Tolerance VIF 

ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี       

- การรับรูถึงความงายในการใชงาน .294 .297 8.794 .000* .708 1.412 

- การรับรูถึงประโยชน .224 .210 5.669 .000* .588 1.700 

- การรับรูถึงความเสี่ยง .217 .234 7.124 .000* .748 1.336 

สื่อสังคมออนไลน       

- การสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส .106 .102 2.631 .000* .533 1.876 

- ชุมชนออนไลน .104 .133 3.731 .000* .636 1.573 

- โ ษณาออนไลน .202 .206 5.475 .000* .573 1.744 

R2  .723    148.925, p< .05 

 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความ
ตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 ไดแก ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน ( ig.  .000) ดานการ
รับรูถึงประโยชน ( ig.  .000) ดานการรับรูถึงความเสี่ยง ( ig.  .000) และ สื่อสังคมออนไลน ดานโ ษณาออนไลน 
( ig.  .000) ดานชุมชนออนไลน ( ig.  .000) และดานการสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ( ig.  .000)           
โดยที่ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน (ß  .297) สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลอง
ติดรถยนตผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล มากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการ
รับรูถึงความเสี่ยง (ß  .234) ดานการรับรูถึงประโยชน (ß  .210) สื่อสังคมออนไลน ดานโ ษณาออนไลน         
(ß  0.206) ดานชุมชนออนไลน (ß = .133) และดานการสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (ß = .102) ตามลําดับ  

นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2  .723) แสดงใหเห็นวา ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ไดแก การ
รับรูถึงความงายในการใช การรับรูถึงประโยชน การรับรูถึงความเสี่ยง และสื่อสังคมออนไลน ดานการสื่อสารปาก
ตอปากอิเล็กทรอนิกส ชุมชนออนไลน โ ษณาออนไลน มีผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล คิดเปนรอยละ 72.3 ที่เหลืออีกรอยละ 27.7 เปนผลจากปจจัยอ่ืนที่
ไมไดนํามาศึกษาในคร้ังนี้ และกอนจะนําตัวแปรอิสระใดๆ เขาสูสมการถดถอย ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคา 
Multicollinearity โดยใชคา Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ .533 – .748 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณ ข้ันต่ํา 
คือ > .40 (Allison, 1999) แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน สวนคา ariance n lation actor ( ) มี
คาตั้งแต 1.184 – 1.382 ซึ่งมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน ( i m nd, a in, arr,  
Griffin, 2013) 
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จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเขาดวยกัน
เพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี้  

ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนต
ผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทัง้นี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญสามารถใช
เคร่ืองมือคนหาขอมูลกลองติดรถยนตทางอินเทอรเน็ตไดดวยตนเอง สอดคลองกับผลการสัมภาษณ พบวา             
การคนหาสินคาภายในเว็บไซตหรือเว็บเพจ ควรมีลกัษณะที่งายตอการคนหาขอมูล และงายตอการสั่งซ้ือ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Grob (2018) พบวา การรับรูถึงความงายในการใชงานมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน
โทรศัพทมอืถือ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ atara an et al. (2018) พบวา การรับรูถึงความงายในการใช
งานสงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 

ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนสงผลตอความตั้งใจซื้อกลองติดรถยนตผานชองทาง
ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญรับรูถึงประโยชนในการ
สั่งซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน ซึง่จะชวยใหประหยัดเวลาและไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น สอดคลอง
กับผลการสัมภาษณ ซึ่งพบวา เหตุผลที่ทําใหผูบริโภคสั่งซื้อกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน เพราะการซื้อกลอง
ติดรถยนตผานชองทางออนไลนจะทําใหไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง            
การเปรียบเทียบราคาสามารถทําไดงาย มีสินคากลองติดรถยนตบนออนไลนใหเลือกมาก ราคาถูกกวาหนาราน 
สามารถสั่งซ้ือไดตลอดเวลาที่ตองการและผูบริโภคไมตองถูกกดดันจากผูขายใหซื้อรุนที่ตองการจะขาย ซึ่งมีความ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ atara an et al. (2018) พบวา การรับรูประโยชน สงผลตอความต้ังใจใชแอปพลิเค
ชันในการสั่งซ้ือสินคาผานโทรศัพทมือถือ และมีบางสวนสอดคลองกับผลการศึกษาของ hen et al. (2018) พบวา 
การรับรูประโยชนสงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาผานสื่อสังคมออนไลนในทางออม โดยสงอิทธิพลผานการรับรูคุณคา 

ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี ดานการรับรูความเสี่ยงสงผลตอความตั้งใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทาง
ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญรับรูถึงความเสี่ยงของ
วิธีการชําระเงิน ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณไมมั่นใจและกังวลตอระบบการชําระเงิน          
ซึง่อาจจะสูญเสียขอมูลสวนบุคคลที่เปนความลบันาํไปสูความสญูเสียทางการเงิน ความกังวลตอการชําระเงินกอนจะ
ไดรับกลองติดรถยนต เพราะกลัวโดนหลอก การชําระเงินแลวอาจไมไดรับกลองติดรถยนต ความกังวลถึงคุณภาพ
ของกลองติดรถยนตที่อาจไมเปนไปตามที่คาดหวังไว อีกทั้งยังไมเชื่อม่ันตอระบบการจัดสงสินคา ไดแก การชํารุด
เสียหายในขณะจัดสง และการจัดสงลาชากวากําหนด มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ atara an et al. 
(2018) พบวา การรับรูถึงความเสี่ยงสงผลในเชิงลบตอความต้ังใจใชแอปพลิเคชันสั่งซื้อสินคาผานสมารทโฟน และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Marriott & Williams (2018) พบวา การรับรูถึงความเสี่ยงสงผลในเชิงลบตอความ
ตั้งใจซ้ือสินคาผานโทรศัพทมือถือ 
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สื่อสังคมออนไลน ดานการสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกส สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผาน
ชองทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางตองการขอมูลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบเก่ียวกับผลิตภัณ และบริการของรานจําหนายกลองติดรถยนตผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการสัมภาษณ พบวา ขอมูล คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการซ้ือกลองติดรถยนตมีผลตอ
การความตั้งใจซื้อกลองติดรถยนต เพราะการซื้อกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน ผูบริโภคจะไมสามารถ
ทดลองใชสินคาหรือเห็นสินคาจริง ตองอาศัยขอมูลคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อน หรือคนใกลชิด หรือผูที่เคยซ้ือ
มากอนหนานี้ เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยลดความเสี่ยงในการซ้ือกลองติดรถยนต
ผานชองทางออนไลนได ถือวาเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ala rishnan et al. 
(2014) พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส สงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในเจเนอเรชั่น
วาย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Erkan & Evans (2016) พบวา การรับรูถึงประโยชนของขอมูล และความ
นาเชื่อถือขอมูลการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส มีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคา 

สื่อสังคมออนไลน ดานชุมชนออนไลน สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางจะแบงปนประสบการณในการซื้อกลองติด
รถยนตผานชองทางออนไลนใหกับคนในชุมชนออนไลนหรือผานคะแนนความคิดเห็นของรานคาออนไลน และจาก
ผลการสัมภาษณ พบวา ชุมชนออนไลนเปนแหลงขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสินคาและบริการ
ตางๆ ของกลองติดรถยนต การรีววิคุณสมบัติของกลองตดิรถยนต รวมทั้งมีการนําภาพเหตุการณที่บันทึกจากกลอง
ติดรถยนตมาเผยแพรผานชุมชนออนไลน ทําใหสมาชิกรับรูถึงประโยชนของกลองติดรถยนต สอดคลองกับผล
การศึกษาของ Shukla & Drennan (2018) พบวา อิทธิพลของชุมชนออนไลน ไดแก ประสบการณในการเขารวม
ชุมชนออนไลน การแบงปนขอมูล และความภูมิใจที่จะเปนสมาชิกสงผลตอความต้ังใจซื้ออุปกรณเสมือนจริงใน
ชุมชนเกมออนไลน นอกจากนี้ผลการศึกษา i, ang,  in (2018) พบวา การที่เขาเยี่ยมชมชุมชนออนไลนของ
ผูบริโภคสงผลในเชิงบวกตอการขายสินคาอุปโภคบริโภคขนาดใหญ  

สื่อสังคมออนไลน ดานโ ษณาออนไลน สงผลตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณ ล ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาจะสามารถเลือกชม
โ ษณาบนสื่อสังคมออนไลนเก่ียวกับกลองติดรถยนตไดทุกเวลาที่ตองการ และผลการสัมภาษณ พบวา รานกลอง
ติดรถยนตจะนําเสนอโปรโมชั่นที่นาสนใจผานโ ษณาออนไลน ซึ่งมีสวนจะชวยกระตุนความตองการซ้ือกลองติด
รถยนตได แตหากโ ษณาออนไลนนําเสนอคุณสมบัติ รูปลักษณของกลองติดรถยนตที่เกินความเปนจริง ทําใหเกิด
ความไมนาเชื่อถือ หรือโ ษณาออนไลนสรางความรําคาญ รบกวน หรือสรางความไมปลอดภัยตอผูใชอินเทอรเน็ต 
จะสงผลในเชิงลบมากกวา ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Martins et al. (2018) พบวา คุณคาของ
โ ษณาออนไลน ประสบการณการใช และคุณภาพของเว็บไซต สงผลตอความต้ังใจซ้ือ โดยปจจัยดานการสราง
ความรําคาญ แรงจูงใจ และความบันเทิง สงผลตอความต้ังใจซ้ือในทางออม โดยสงอิทธิพลผานปจจยัดานคุณคาของ
โ ษณาออนไลน และประสบการณการใชโ ษณาออนไลน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ in  im (2016) 
พบวา ทัศนคติตอโ ษณา สงผลโดยตรงตอความต้ังใจซ้ือสินคาและการรับรูถึงความเสี่ยง ดานความเปนสวนตัวมีผล
ตอความต้ังใจซ้ือสินคาในเชิงลบ 
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ผูประกอบการธุรกิจกลองติดรถยนตสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชเพื่อวางแผนกลยุทธทางการตลาดให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยการปรับปรุงพัฒนาชองทางการขายกลองติดรถยนตบนออนไลนให
ผูบริโภคไดรับความสะดวก สบายมากยิ่งข้ึน การปรับปรุงเว็บไซต เว็บเพจ หรือชองทางจําหนายกลองติดรถยนตให
มีความงายตอการคนหาสินคา มีข้ันตอนการสั่งซ้ือที่งาย ไมซบัซอน แสดงรายละเอียดอยางถูกตอง ครบถวน อีกทั้ง
ควรใหความสําคัญตอปญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ไดแก ความเสี่ยงของวิธีการชําระเงิน การชําระเงินกอนจะ
ไดรับสินคา การชําระเงินผานบัตรเครดิต ความเสียหายจากการจัดสงสินคา และคุณภาพของกลองติดรถยนตที่
ผูบริโภคจะไดรับไมเปนไปตามที่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนําเสนอขอมูลของกลองติดรถยนตที่เกินความจริง          
ทําใหผูบริโภคเกิดความคาดหวังในตัวสินคามากเกินไป นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญตอขอมูลจากการสื่อสารปาก
ตอปากอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูบริโภคมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นถึงประสบการณหรือประเมินคาผลิตภัณ 
และบริการในเชิงบวกและเชิงลบใหกับผูสนใจไดทราบ ซึ่งขอมูลเหลานี้มีศักยภาพในการเพ่ิมหรือลดคาความสนใจ
ในสินคาและบริการไดอยางมาก จะเห็นไดวาผูบริโภคจะพ่ึงพาขอมูลการสื่อสารปากตอปากอิเล็กทรอนิกสในฐานะที่
เปนแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้งผูประกอบการควรใหผูบริโภคไดแบงปนขอมูลและแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระ ตรงไปตรงมา ปราศจากความควบคุม นอกจากนี้ ผูบริโภคใหความสําคัญตอโ ษณาออนไลนที่เผยแพร
บนสื่อสังคมออนไลน เนื่องจากสามารถรับชมโ ษณาไดตลอดเวลาที่ตองการ ผูประกอบการควรนําเสนอขอมูล
กลองติดรถยนตที่นาสนใจ และนําเสนอโ ษณาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ควรแสดงขอมูล รายละเอียด
ของกลองติดรถยนตอยางถูกตอง ไมโ ษณาเกินความเปนจริง จะชวยดึงดูดใจใหผูบริโภคเปดรับขอมูลขาวสารจาก
โ ษณาบนสื่อออนไลน อีกทั้ง ชุมชนออนไลนมีความสําคัญตอความต้ังใจซ้ือกลองติดรถยนตผานชองทางออนไลน 
ผูประกอบการควรสรางความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภคโดยใชชุมชนออนไลน รวมถึงการตอบคําถามประเด็นสงสัย
ตางๆ การรีวิวภาพที่ถูกบันทึกไดจริงจากกลองติดรถยนตที่วางจําหนายในแตละรุนแตละยี่หอผานชุมชนออนไลน 
เพื่อใหผูที่สนใจซื้อนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาเลือกซื้อกลองติดรถยนตได  

 

ในการวิจัยคร้ังตอไป นักวิจัยหรือนักวิชาการที่สนใจควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อใหได
ขอมูลใหมๆ ที่มีประโยชนตอธุรกิจและสามารถนําไปใชวางแผนกลยุทธทางการตลาด เชน ตัวแปรความพึงพอใจ
ดานบริการ การรับรูคุณคาทางสังคม การรับรูคุณคา หรือการเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนความสนใจ
ใหกับผูบริโภคซื้อกลองติดรถยนต หรือการเลือกศึกษาชองทางการขายที่เฉพาะเจาะจงและเปนที่นิยม เชน 
Facebook, Shopee, Lazada เปนตน หรือการศึกษาถึงเหตุผลที่ผูบริโภคไมสนใจซ้ือกลองติดรถยนต เพื่อนํามา
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดตอไป 
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The Relationship Between Organizational Climate and Organizational Loyalty in 
Pharmaceutical Company
 

   นิภาภรณ  หอมหวล 

   สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู  ศิริวงศ 

   ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีตอองคกร 2)ระดับบรรยากาศองคกร          
3)เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความจงรักภักดีตอองคกร และ 4)ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับ
ความจงรักภักดีตอองคกร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง จํานวน 
203 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหสถิติ t-test และสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธเพียรสนั ( earson rod ct oment orrelation) ที่ระดับในสําคัญทางสถิต ิ.01 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุงานที่แตกตางกันมีความจงรักภักดีโดยรวมไมแตกตางกัน คาระดับ
บรรยากาศองคกรโดยรวมและคาระดับความจงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยบรรยากาศองคกร ดานโครงสราง 
ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ โดยรวมอยูในระดับสูง ดานการสนับสนุน และ           
ดานความยึดม่ันผูกพัน โดยรวมอยูในระดับสูงมาก 

 

: , , ,  

 

Abstract  
The purpose of this research is to 1)A study degree of organizational loyalty             

2) A Study degree of organizational climate 3)Comparing personal factors with loyalty 
organizational and 4)The relationship between organizational climate and organizational 
loyalty. In this study. Used the population employee one of pharmaceutical. Population 203 
people. Analyzed data by using computer software which contain: percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test or One – Way ANOVA statistical significance level of 
.05 and analysis of correlation coefficients (pearson product Moment correlation) the statistical
significance level of .01
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The hypothesis testing found personal factors of the population employee one of 
pharmaceutical, such as gender, age, status, education level and duration of working time, 
overall loyalty to the organization isn’t different. The organizational climate overall and 
organizational loyalty overall in high level. The relationship between organizational climate 
and organizational loyalty affect the relationship in the same direction. The organization 
climate of structure, standards, responsibility, recognition, overall in high level. The 
organization climate of support and commitment overall in very high level.

Keywords :organizational climate, organizational loyalty, relationship, Pharmaceutical industry
 

 

 ในทุกๆองคกรยอมตองการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององคกร ซ่ึงทั้งนี้สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งคือ “คน” อันเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงาน การที่
องคกรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงความโชคดีที่องคกรไดรับจากปจจัยทางการบริหาร ที่เรียกวา 4M          

อันประกอบไปดวย ทรัพยากรมนุษย (man) เงิน (mone ) วัสดุอุปกรณ (materials) และการจัดการ (management) 
เพราะถาหากขาดกําลังคนที่เปนปจจัยหลกัจะสงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานในดานอ่ืนๆตามมา 
 หลายทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะนับตั้งแตประเทศไทยไดพบเจอกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงในป 2540 ฝายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ขององคการทั้งหลายไมเพียงแตมีบทบาทในมิติของการวางแผน
อัตรากําลังคน การสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากรเทานั้นหากแต HR ยังไดปรับเปลี่ยน
บทบาทเปนผูที่ทาํหนาที่เคียงบาเคียงไหลกับผูบริหารของฝายตางๆ ในการขับเคลื่อนองคการในลักษณะที่เรียกกัน
วาหุนสวนทางยุทธศาสตรหรือ Strategic partner การหันมาใหความสนใจกับเร่ืองทรัพยากรมนุษยในองคการมี
สวนสําคัญตอความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคกร เปนสิ่งที่บงชี้หรือสะทอนใหเห็นถึงการให
ความสําคัญกับคุณภาพและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลขององคการอยางไมอาจปฏิเสธได ขอเท็จจริงที่รับรูกันก็
คือ บุคลากรกลายเปนทรัพยากรสําคัญสวนหนึ่งขององคการที่เปนตัวกําหนดทั้งความสําเร็จ โอกาสในการ
เจริญเติบโต และความลมเหลวขององคการไมทางตรงก็ทางออมในประเด็นเร่ืองคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
ในองคการนี้ แตละองคกรก็ประสบกับปญหาในหลากหลายลักษณะทั้งในลักษณะของระดับความรู ความสามารถ
ในการทํางาน และทักษะในการปฏิบัตงิาน รวมตลอดจนถึงทัศนคติที่มีตอองคกร ความสําคัญของปญหาดังกลาวนี้ 
ทาํใหแทบทุกองคการ ตางใชความพยายามและทรัพยากรไมนอยในการจัดการใหบุคลากรในองคการ มีความมุงมั่น 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีการในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการ
บริหารทรัพยากรมนุษยนั้นจําเปนตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เพราะหากไมดําเนินการตามกระบวนการ
อยางเปนระบบนั้นจะกอใหเกิดผลเสียตอองคกรในอนาคตได เพราะผลที่ไดรับจากการบริหารนั้นไมสอดคลองกับ
ความสําเร็จขององคกร (ชัชวาล อรวงศศุภทัต, 2552) 
  การสรางบุคลากรใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกรถือเปนอีกเร่ืองที่ทางองคกรควรตระหนักเปนสําคัญ 
เพราะการที่มีบุคลากรที่ใหความจงรักภักดีตอองคกร พนักงานจะไมลาออก มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย ไมเพิกเฉยตอสิ่งที่ทาํใหองคกรเกิดความเสียหาย ใสใจและดึงความสามารถในตัวออกมาใชและปฏิบัติกับ
งาน รวมไปถึงความซื่อสัตยในตัวพนักงานที่มีตอองคกรอีกดวย ความจงรักภักดีนี้เปนสิ่งที่ทุกๆองคกรมีความ
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ตระหนักและตองการเปนอยางยิ่งกับเหลาพนักงานเพราะถือเปนสิ่งผูกมัดระหวางทั้งสองฝายบุคลากรที่มีความ
จงรักภักดีตอองคกร จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพนักงานอันเปนสาเหตุ
ทาํใหงานขาดคุณภาพได และความจงรักภักดีจะสงผลดีและเกิดประโยชนตอองคกรในระยาว 

 อนึ่งบรรยากาศในการทํางานขององคถือเปนเร่ืองที่สําคัญตอการทํางานซ่ึงสงผลโดยตรงตอการทํางานของ
บุคลากรในองคกรการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานไมไดเปนหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือแมแตเปนหนาที่
ของผูบริหารเทานั้น แตควรเปนการลงความเห็นชอบรวมกันวาจะพัฒนาใหสถานที่ทํางานของตนเองเปนสถานที่
ทํางานในอุดมคติ ไดอยางไรบาง โดยผูนําองคกรหรือหัวหนางานควรเปนแกนนําที่จะทําใหเกิดข้ึน ที่จะทําให
บรรยากาศในการทํางานเปนไปตามที่พนักงานอยากได และสรางแรงจูงใจใหพนักงานมาทํางานทุกวัน ซึ่ง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน จะชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประกอบขึ้นจากหลาย 
ๆ ปจจัย ไมวาจะเปน สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน เพื่อนรวมงาน หรือแมแตเนื้องานที่ทําเปนตน 

  “ปรียกร มินะพันธุ” กรรมการผูจัดการ เดล คารเนกี (ประเทศไทย) กลาววา ปญหาสําคัญที่องคกรธุรกิจ
ไทยควรหันมาใหความใสใจมากที่สุดคือปญหาความสัมพันธ ระหวางพนักงานและองคกร โดยเฉพาะพนักงานกลุม
คนรุนใหม Gen Y คนกลุมนี้มักใหความสําคัญกับอิสระและชีวิตสวนตัว และขณะเดียวกันก็ตองการความทาทายใน
ชีวติและอาชีพการงานมากกวาการอดทนทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมตองการ ปจจัยเชนนี้จึงทําใหการสรางความ
ผูกพันของพนักงานและองคกรในปจจุบันเปนไปไดยากขึ้น สงผลใหอัตราการเปลี่ยนงาน (t rno er rate) มี
แนวโนมเพิ่มสงูข้ึนตามไปดวย ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิจัยลาสุดของ เดล คารเนกี พบวา 71  ของพนักงานโดยเฉลี่ย
ทัว่โลกไมมคีวามผูกพันกับองคกร ในขณะที่ม ี29  ที่มีความผูกพันตอองคกร และอาจเริ่มพิจารณาเปลี่ยนงานเม่ือ
ที่อ่ืนยื่นขอเสนอคาตอบแทนที่มากกวา 20  ข้ึนไป ปรียกร มินะพันธุ (2556, อางถึงใน ยูริโกะ สินทวี, 2557) 
 ปญหาการลาออกของพนักงานนั้นยอมเกิดไดจากองคประกอบหลายปจจัย หลายสาเหตุ และหลาย
องคประกอบ แตปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สงผลใหพนักงานมีการตัดสินใจลาออกอยางรวดเร็วคือการ ขาดความ
จงรักภักดีตอองคกร นั่นแสดงใหเห็นวาพนักงานไมมคีวามเชื่อม่ันในองคกร ไมมีความสุขในการทํางาน ตลอดจนไม
รูสกึวามีความสัมพนัธกับองคกรที่ตนเองปฏิบัตงิานอยู ดวยปญหาดังกลาวสงผลใหพนักงานไมอยากที่จะทํางานตอ
ในองคกร จึงทําใหเกิดการลาออกในท่ีสุด 

 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของ
พนักงานใน อุตสาหกรรมเก่ียวกับเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของ
พนักงาน รวมถึงบรรยากาศขององคกรที่มผีลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ผูวิจยัไดเลือกปจจัยในการศึกษาคร้ังนี้ 
2 ปจจัยดวยกันคือ ปจจัยสวนบุคล และปจจัยบรรยากาศองคกร วาแตละปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของ
พนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่งนั้นอยางไร 
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 1. เพื่อศึกษาคาระดับความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอ บริษทัอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง  

2. เพื่อศึกษาคาระดับบรรยากาศขององคกรที่มีตอ บริษทัอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง  

3. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่งกับความ
จงรักภักดี 

4. เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทํางานที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของพนักงานในบริษัท
อุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง 
 

 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมเวชภัณ ยา
แหงหนึ่งโดยไดใชทฤษฎีและกรอบแนวความคิดเก่ียวกับองคประกอบความจงรักภักดี o   ees (1974) และ
และองคประกอบของบรรยากาศขององคกรStringer (2002) มาทําเปนกรอบแนวคิดและสามารถสรุปแนวความคิด 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ซ่ึงแสดงกรอบแนวความคิดในการทําวิจัยดังภาพที่ 1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. อายุงาน 

 

1. ดานโครงสราง 
2. ดานมาตรฐาน 

3. ดานความรับผิดชอบ 

4. ดานการไดรับการยอมรบั 

5. ดานการสนับสนุน 

6. ดานความยึดมั่นผูกพัน 

 

 

 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

2. ความรูสึก 

3. การรับรู 
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1.  

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ( antitati e research) ใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง 
2.  

ประชากรกลุมตัวอยาง การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้โดยเลือก
พนักงานผูปฏิบัติงานในบริษัทอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 412 คน ใชสูตร
คํานวณสูตรที่ใชในการหาขนาดของตัวอยางจึงใชสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนตัวอยางจากการคํานวณ 203 
ตัวอยาง แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (proportional stratified random sampling) เพื่อใหเปนการ
กระจายตามสายงาน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้เปนการออกแบบสอบถามข้ัน โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดเก่ียวกับบรรยากาศขององคกร 
สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดเก่ียวกับความจงรักภักดี  

 

4.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยโดยการศึกษาขอมูลหลักแนวคิด และงานวิจัยที่
เก่ียวกับความสัมพนัธระหวางบรรยากาศขององคกรกับความจงรักภักดีตอองคกร  

4.2 รางแบบสอบถามเสนอประธาน กรรมการคุมงานคนควาอิสระเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ และ
แกไขปรับปรุง 

4.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
 

5.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามโดยไดจัดทําแบบสอบถามผาน สื่ออิเล็กทรอนิกส (google form) ที่เปน
แบบสอบถามออนไลนใหกับกลุมตวัอยาง 

5.2 นําแบบสอบถามที่ไดจาก สื่ออิเล็กทรอนิกส (google orm) มาตตรวจสอบความครบถวนของขอ
คําถาม ของการตอบคําถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ 

 

6.1 วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา 
  6.1.1 วิเคราะหขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม ดวยความถ่ี( re enc ) 

และรอยละ (percentage) 
  6.1.2 วิเคราะหขอมูลบรรยากาศขององคกรดวยคาเฉลี่ย (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard de iation) 
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  6.1.3 วิเคราะหความจงรักภักดีตอองคกรดวย  คาเฉลี่ย (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard de iation) 

6.2 วิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน 

  6.2.1 วิเคราะหความแตกตางความจงรักภักดีตอองคกรโดยใชการทดสอบ Independent 

Sample t-test โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 ) 
  6.2.2 วิเคราะหความแตกตางความจงรักภักดีตอองคกรโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(one – wa  ) หรือ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม หากพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบเชิงซอน (m ltiple comparison) โดยใชวิธ ี  ( ishers least signi icant di erent) 

  6.2.3 ใช Correlationสําหรับศึกษาคาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความ
จงรักภักดีตอองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง 
     

 

 ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูล ความสัมพนัธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง ไวเปนลับดับดังนี้  

 

 พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 
62.1 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 37.9 สวนใหญมีอายุ 31-35 ป จํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 41.9 รองลงมาคือ อายุ 25-30 ป คิดเปนรอยละ 38.4 พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 25 ป มีจํานวนนอยที่สุด 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.9 พนักงานสวนใหญสถานะภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 49.3 
รองลงมาคือสถานะภาพโสด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 41.9 ระดับการศึกษาจํานวนมากที่สุดคือ 139 คน          
คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30 ในสวนของอายุงานสวนใหญมีอายุงาน 

ระหวาง 1-5 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคืออายุงาน ระหวาง 6-10 ป จํานวน 85 คน  คิดเปน
รอยละ 41.9 นอยที่สุดคือ อายุงานมากกวา 10 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และไดทําการปรับปรุงชวง
ระดับการศึกษาใหมคือ ขอมูล ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 68.5 สวน ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 31.5 
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n =  

 คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน คาระดับ 

มาตรฐาน บรรยากาศองคกร 
1. รวมดานโครงสราง 4.12 0.75 มาก 

2. รวมดานมาตรฐาน 4.46 0.558 มาก 

3. รวมดานความรับผิดชอบ 3.45 0.603 มาก 

4. รวมการไดรับการยอมรับ 3.64 0.586 มาก 

5. รวมดานการสนับสนุน 3.7 0.656 มาก 

6. รวมความยึดมั่นผูกพัน 4.01 0.762 มาก 

 3.73 0.567  

 

 

n =  

  
 

 

 

 

1. รวมดานพฤติกรรมที่แสดงออก 3.64 0.519 มาก 

2. รวมดานความรูสึก 3.99 0.736 มาก 

3. รวมดานการรับรู 3.93 0.691 มาก 

 3.86 0.59  

 

 

 

 จากการทดสอบพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา และอายุงานมีความ
จงรักภักดีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ระดับการศึกษา อายุงานมี
ความจงรักภักดีดานพฤติกรรมที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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Pearson 

R 

Correlation 

Sig.   

1. ดานโครงสราง 0.796 0.000  สูง ทิศทางเดียวกัน 

2. ดานมาตรฐาน  0.712 0.000  สูง ทิศทางเดียวกัน 

3. ดานความรับผิดชอบ  0.613 0.000  สูง ทิศทางเดียวกัน 

4. ดานการไดรับการยอมรับ  0.791 0.000  สูง ทิศทางเดียวกัน 

5. ดานการสนับสนุน  0.829 0.000  สูงมาก ทิศทางเดียวกัน 

6. ความยึดมั่นผูกพัน  0.924 0.000  สูงมาก ทิศทางเดียวกัน 

 0.904 0.000**   
 

 

 ผลการศึกษาคนควาอิสระเร่ืองความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง สรุปผลไดดังนี้  
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน
อุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง จํานวนประชากรกลุมตวัตัวอยาง 203 คน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อายุงาน มีความจงรักภักดีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา อายุ 
ระดับการศึกษา และอายุงาน มีความจงรักภักดีดานพฤติกรรมที่แสดงออกแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อ
ศึกษาดานความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรโดยรวมพบวาบรรยากาศองคกร 
ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ อยูในระดับสูง และ บรรยากาศ
องคกร ดานการสนับสนุน ดานความยึดมั่นผูกพัน อยูในระดับสูงมาก และมีทิศทางความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน 

 

 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับระดับบรรยากาศองคกร จากผลการศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงาน
อุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่งพบวาบรรยากาศองคกรมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน 
และดานความยึดมั่นผูกพัน พบวาในทุกๆ ดานมีคาระดับบรรยากาศองคกรอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็น
วาปจจัยดานบรรยากาศองคกรในทุกๆดานนั้นมีความสําคัญแตละดานเทากัน ซึ่งสอดคลองกับ ฐาปณี บุณยเกียรติ 
(2559) ไดศึกษาเร่ือง การรับรูบรรยากาศองคการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันขององคการและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของพนักงานตอองคการ พบวาคาระดับบรรยากาศองคกร ดานโครงสรางของงาน ดานมาตรฐานการ
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ปฏิบัตงิาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับ และ ดานการสนับสนุนมีคาระดบัโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานรับผิดชอบ และดานการยอมรับมี
ความสัมพันธในระดับสูง อัครัช แสนสิงห (2560) ไดศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน
การทํางาน ของพนักงานประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมา พบวาคาระดับ
บรรยากาศองคกรโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากในทุกๆ ดาน 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับระดับความจงรักภักดีตอองคกรจากผลการศึกษาเก่ียวกับความจงรักภักดีตอองคกร
ของพนักงานอุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่งพบวาความจงรักภักดีตอองคมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานพฤติกรรมที่แสดงออก ดานความรูสึก และดานการรับรู มีภาพรวมอยูใน
ระดับมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความ
จงรักภักดีตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอรพอรท พบวาคาระดับความจงรักภักดีตอองคกร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมมาก ในสวนของปจจัยที่สัมพันธกับความจงรักภักดีพบวา ทุกๆปจจัยมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ธัญธิภา แกวแสง (2558) ไดศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) พบวาคาระดับโดยรวมของความจงรักภักดีตอองคกรมีคาระดับเห็นดวยหรือในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา คาระดับเห็นดวยเชนกัน ยูริโกะ ทวีสิน (2557) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ในบริษัทยาและเคร่ืองมือแพทยแหงหนึ่ง พบวา คาระดับ
ความจงรักภักดีตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความรูสึก และดานการรับรูอยู
ในระดับมากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรบริษัท
อุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง 
 จากการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีตอองคของพนัก
อุตสาหกรรมเวชภัณ ยาแหงหนึ่ง พบวา คาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรโดยรวมกับความจงรักภักดีตอ
องคกรโดยรวมมีคาระดับความสัมพันธสูงมากและมีทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา บรรยากาศ
องคกรดานดานการสนับสนุน และ ดานความยึดมั่นผูกพันมีระดับความสัมพันธสูงมากและมีทิศทางเดียวกัน สวน
บรรยากาศองคกรดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ และดานการไดรับการยอมรับมีคา
ความสัมพันธสูงและมีทิศทางเดียวกัน พนักงานสวนใหญมีการรับรูบรรยากาศองคกรในระดับมากและมีความ
จงรักภักดีตอองคกรในระดับมากเชนกัน 
 

 
จากการศึกษาพบวา การศึกษาคาระดับบรรยากาศองคกรโดยรวมและคาระดับความจงรักภักดีโดยรวมอยู

ในระดับมาก และเม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความจงรักภักดีพบวา มีคาระดับความสัมพันธ 
ที่สูงและสูงมาก และมีความสัมพันธทิศทางเดียวเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงการมีเปาหมายองคกรที่ชัดเจนคนใน
องคกรเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงขององคกร สายงานบังคับบัญชาจัดทําอยางมีระบบ ดังนั้นองคกรควรให
ความสําคัญ สงเสริม และคํานึงถึงบรรยากาศองคกรตอไปเพื่อเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจพนักงานใหสามารถทํางาน
กับบริษัทไดนานที่สุด 
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 1. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของพนักงาน เชน นโยบายการ
บริหารองคกร หรือปจจัยคํ้าจุนเปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปลอ่ืนๆเพิ่มเติมที่อาจสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกร เชน ตัวแปรลักษณะงาน
และการเลื่อนตําแหนงงาน 

 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธทําใหพนักงานอยูกับ
องคกรไดยาวนานที่สุด 

 

 

จีรภัคร เอนกวิถี. (2557).   

.คนควาอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต วิทยาลัย บัณ ิตศึกษาดานการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ชัชวาล อรวงศศุภทัต. (2552). . เคร่ืองประดับ. สืบคนเม่ือวันที่ 15 
มีนาคม, 2562, จาก:http://www.tpa.or.th/writer/read this oo topic.php oo =1302 
read tr e co nt tr e. 

ฐาปณี บุณยเกียรติ. (2559). 
. คนควาอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต.มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
ธัญธิภา แกวแสง. (2558). 

  ( ).หลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ยูริโกะ สินทวี. (2557).   

. คนควาอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
อัครัช แสนสิงห. (2560).  

    . คนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

o   ess. (1974). Subordinate loyalty to immediate superior  : A Neglected Concept in the 

Study of Educational Administration. สืบคนเม่ือวันที่ 20 มีนาคม, 2562,จาก: 

 https://www.researchgate.net/p lication/271735527 ordinate o alt to mmediat
e perior eglected oncept in the t d o Ed cational dministration. 

o ert tringer. (2002). Leadership and Organizational Climate: The Cloud Chamber Effect. 
rentice all. 

296



The work motivation that affects the effectiveness of the work of the municipal 
personnel Dongling, Kamalasai, Kalasin. 

บญุศิริ  สุทธิทักษ 
  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ดร. รุจิกาญจน  สานนท 
  ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การคนควาอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากขององคการ
เทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทํางานของบุคลากรใน
องคการ เทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุและ (3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผล
การทํางานของบุคลากรในองคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางที่ใชเปน
บุคลากรเทศบาลตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 80 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สมัประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ” มีระดับความคิดเห็น
ในแรงจูงใจภาพรวมอยูในระดับมากในทุกขอ ฉะนั้น บุคลากรเทศบาล นาจะใหความสําคัญกับงานที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก และนาจะมีทักษะในการทํางานใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 
และในสวนของประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด แสดงวาบุคลากรเทศบาล ใหความสําคัญ 

กับกับการทํางานเปนอยางมากเพื่อใหงานทุกอยางที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาสําเร็จทําเปาหมายที่วางใว
และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
 

 

Abstract
This independent study has the objectives of (1) to determine the motive for the 

operation of personal of organizations District Dong Ling Kamalasai District Kalasin (2) to 
study the effectiveness of the work of personnel in the organization Municipality Dong 
Ling district. Kamalasai province, and (3) the motives that influence the effectiveness of 
personnel in the organization Dong Ling district Municipality Province Kamalasai. The 
sample group used 80 personnel of Dong Ling Municipality District, Kamalasai District 
Kalasin Province. The research instrument is questionnaires. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation 
coefficient and multiple regression at the statistically significant level of .05.
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The research found that Personnel of Dong Ling Subdistrict Municipality Kamalasai 
District Kalasin Province. "There is a high level of opinions on motivation. Overall, in all 
respects therefore municipal personnel Should pay more attention to the tasks assigned by 
the supervisor should have the skills to succeed successfully. And in the performance 
effectiveness in the most agreeable level Show that municipal personnel Paying attention to 
work very much so that every task assigned by the supervisor succeeds, making the most 
effective and effective goals.

Keywords : Motivator factors, Hygiene factors, Effectiveness. 
 

ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และเปนรากฐานของการพัฒนา ทุกองคกรลวนให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนหลัก เพราะ“คน” มีสวนสําคัญที่จะทําใหการทํางานในดานตางๆ 

ขององคกรใหประสบความสําเร็จ ซึ่งถาคนมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ มีความรูความสามารถตรงตาม
หนาที่ในการปฏิบัตงิาน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแลว โอกาสท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายก็เปนไปไดมาก 
ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยจึงถือไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรขั้นพื้นฐานอ่ืน ๆ ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติทีเ่ก่ียวของกับบุคลากรขององคกร กระบวนการตาง ๆ 

ที่สัมพันธเก่ียวของ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝຄกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนที่เก้ือกูล สุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเปนกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารจัดการ
ภายในองคกร หากองคกรมีการบริหารจัดการทีด่ีจะสามารถดูแล และรักษาบคุลากรที่มีทักษะความรูความสามารถ
ใหอยูกับองคกรไดนาน ๆ จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดเพราะองคกรตองอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ดวยเชนกัน จึงจะสงผลตอประสิทธิผลของบุคลากร จะเห็นไดวา แมเราจะมีเคร่ืองจักรอุปกรณที่ดีทันสมัยอยางไรก็ตาม 

เรายังคงตองใชคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 การพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนา และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขัน ในการ
ดําเนินงานนับวันยิ่งตองแขงขันกันในเร่ืองของคุณภาพของการปฏิบัติงานหรือการใหบริการประชาชนรวมทั้งงานอ่ืน ๆ 
ทุกดานพรอมกันทุกหนวยงาน ทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนบุคคลที่ตองมีทั้งความพรอม ความจริงใจ และสามารถที่จะ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร หรือเปนบุคคลากรที่สามารถสรางคุณคาของระบบการบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตองการไดการบริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคการใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคกร และในการบริหารงานองคกรใด ๆ ก็ตาม 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคขององคกรตองอาศัยทรัพยากรในการบริหารโดยเฉพาะ “คน” ซึ่งจะเปน
ผูจดัหาและเปนผูใชปจจัยอ่ืน ๆ ทั้งเงิน วัสดุอุปกรณ และระบบการบริหารจัดการ หากองคกรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
คือ มีความรูความสามารถ การดําเนินงานใด ๆ ก็จะประสบผลสําเร็จไดไมยากการจัดการ การทํางานภายในองคกร 
เทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จึงใหความสําคัญแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร และ
คํานึงถึงขวัญและกําลังใจประกอบกัน เนื่องจากวาความสําเร็จขององคกรสวนใหญจะข้ึนอยูกับความมากนอยของ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานเปนหลักที่จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายไดเกิดประสิทธิผล
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ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร นอกจากนี้ การที่องคกรจะผลักดันและกระตุนใหพนักงานในองคกรทํางาน
กันอยางขยันขันแข็ง รวมถึงทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับองคกรอยางเต็มที่ เพื่อจะมีสวนผลักดันใหองคกร
เจริญกาวหนา จะตองทําใหบุคลากรรูสึกวาเขาเปนผูมีสวนรวม และองคกรจะตองอาศัยการสรางแรงจูงใจ ถายิ่งมี
สิ่งจูงใจมากเพียงใดคนก็ยิ่งจะมีผลงานที่เกิดจากการกระทํามากข้ึนเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากสิ่งจูงใจนั้นเปนไป
ในทางที่ดี ก็จะเพิ่มผลงานมากข้ึน จากการกระทําที่มีแตการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดข้ึนตอตนเองและสังคม ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวาการสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญและทําใหเกิดข้ึนในองคกรใหได 
 องคการภาครัฐหรือภาคเอกชนไดใหความสําคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเปน ปจจัยที่สําคัญที่สุดของ
การทํางานที่สงผลใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวมีผลตอความกาวหนาและเสื่อมถอยของ
องคการ บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีบทบาทสําคัญตอการ ผลักดันภารกิจใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สิ่ง
สําคัญนี้ คือจะทําอยางไรใหทรัพยากรขององคการทํางานอยางเต็มความสามารถ มีความจงรักภักดีในองคการ 
ทํางานไดมีอยางมีประสิทธิผลและเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่มุงเพิ่มปริมาณองคการจึงจําเปนตองสราง
แรงจูงใจเนื่องจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิพลตอผลิตผลของงาน ซ่ึงจะมีประสิทธิผลที่ดีนั้น ข้ึนอยูกับการจูงใจในการ
ทาํงานซ่ึงไมใชเร่ืองงายนักที่บคุลากรจะตอบสนองตองานโดยที่ขาดแรงจูงใจ 

 เทศบาลเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงการเมืองการปกครองทองถ่ินนั้นเปน
รากฐานที่สําคัญในการปกครองประเทศและเปนองคการที่มีความสําคัญและใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก             
ในการบริหารงานองคการใหประสบความสําเร็จไดนัน้ องคการจะตองมีทิศทางมีวัตถุประสงคและมีเปาหมายในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในขององคการนั้น จําเปนจะตองคํานึงถึง คือ ศักยภาพและ
ความพรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ บุคลากรขององคการจําเปนจะตองมีความพรอมในการ
ปฏิบัตงิาน และตองรวมใจกันดําเนินงานตามภารกิจขององคการ เพื่อสรางการยอมรับภายในใหเกิดข้ึน และเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จ ตามทิศทางและเปาหมายที่องคการกําหนด (ดาริกาไว ศรีพระจันทร, 2553) 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการจึงมีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ รวมอีกทั้งยังเปน
การสรางความสุขของผูทํางานดวย องคการใดก็ตามหากบุคคลในองคการ ไมมีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานก็เปนมูลเหตุที่ทําใหผลงานและผลการปฏิบัติงาน ตางคุณภาพของงานลดลงแตในทางตรงกันขามหาก 
องคการมีบคุคลที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจ ในการทํางานสูงก็จะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหาร องคการดวยเพราะฉะนั้นถาหากหนวยงานใดไดเห็นความสําคัญของการสรางแรงจูงใจและ ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในหนวยงานของตนและมีความเขาใจ องคประกอบที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยูเสมอวาความรูสึกพึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาตามสถานการณหรือ
ตามเวลาจะชวยใหหนวยงานสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ (ณัทฐา กรีหิรัญ,2550) 
 ดังนั้น ผูวิจยัจึงไดมคีวามสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและลูกจาง องคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อนําขอมูลและ
ผลงานวิจัยมาเปนประโยชนสําหรับเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และลูกจาง ใหมีคุณภาพ และ
ปฏิบัตงิานไดอยางเกิดประสิทธิผลสงผลตอองคการไดบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 
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 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรขององคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทํางานของบุคลากรในองคการ เทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
  3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรในองคการเทศบาล ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 

1.  เพศ 

2.  อายุ
3.  สถานภาพ 

4.  ระดับการศึกษา 
5.  อายุการทํางาน 

6. คาตอบแทน

 

.

1. ดานคุณภาพของงาน 

2. ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3. ดานความประหยัดและคุมคาในการใช
ทรัพยากร 

4. ดานผลลัพธของงาน 

1. ความสําเร็จในการทํางาน 

2. การไดรับการยอมรับนับถือ 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกาวหนา 

1. คาตอบแทน  
2. ผูบงัคับบัญชา 
3. นโยบายและการบริหาร 
4. สภาพการทํางาน 

5. ความมั่นคงในงาน 

 

.

5. ดานคุณภาพของงาน 

6. ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

7. ดานความประหยัดและคุมคา 
      ในการใชทรัพยากร 
8. ดานผลลัพธของงาน 
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 การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาแรงจงูใจในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ลูกจาง 
องคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยกําหนดขอบเขตดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. สถานที่ ที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล คือ องคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 2. ประชากรท่ี ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรองคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสนิธุ 80 คน และจํานวนลูกจางองคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 20 คน จํานวน
คนรวมจํานวนประชากรทั้งหมด 100 คน 

 3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรองคการเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวนประชากร 100 คนซึ่งการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวิจัยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Yamane 

(1967 อางในสิทธิ์ ธีรสรณ,2550, หนา120) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ95คาความคลาดเคลื่อนหรือ
ผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ5ไดจํานวน 80 คน 
 

1.

 การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
2.

ผูวิจยัไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 กลุมตัวอยาง (sample) ท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ไดแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนทั้งสิ้น 80 คน กําหนด 

 2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนเพื่อ
วัดความรูสกึเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลดงลิง ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
3.

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ผูวิจยัขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อนําไปขอความรวมมือ
จากประชากรกลุมตวัอยางในการตอบแบบสอบถาม 

 3.2 ผูวิจยัไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตัวเอง 
 3.3 เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดอบรมบุคลากร ผูชวยนักวิจัย ซ่ึงเปนบุคลากรของ เทศบาลตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อชวยเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล 

3.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองครบถวนจึงนําไป วิเคราะหขอมูลการ
กําหนดคาของตัวแปร 
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4.

 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ผลสําเร็จรูปทางสถิต ิโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 4.1 สถิติเชิงพรรณนา  
 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคล โดยนํามาแจกแจงจํานวน
ความถ่ี ( re enc ) และคารอยละ (percentage)    

 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 2 เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน 
โดยนํามาคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 3 เก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลดงลิง 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยนํามาคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 สถิติเชิงวิเคราะห (in erential statistics) 
 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรไดแก เพศ และ ตําแหนงงานโดยใชการวิเคราะหดวย
สถิติ t-test วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และคาตอบแทนตอเดือน โดยใชการ วิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิติ         
F-test (anal sis o  ariance: ) และทําการวิเคราะหความแตกตางรายคูโดยวิธี (least s are di erence ) 

/

พบวาบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 51 คน 

เปนเพศชาย จํานวน 29 คน สวนใหญเปนอายุ 31-40 ป คนสวนใหญสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสวนใหญ
ปริญญาตรี อายุงานสวนใหญ 6-9 ป 

 พบวาแรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจระดับมาก คือ ดานความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคลอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาอยูในระดับเห็นดวยมาก 
และดานของงานที่ปฏิบัติ 

 พบวาแรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยคํ้าจุนระดับมาก คือ ดานสภาพการทํางานของบุคลากรกับดาน
นโยบายและการบริหารอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความมั่นคงในงานอยูในระดับมาก ดานผูบังคับบัญชาอยู
ในระดับ และดานคาตอบแทนอยูในระดับมาก 

พบวาแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ดานปจจัยจูงใจ ไดแก ดานลักษณะการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ            
ดานความกาวหนา และดานความสําเร็จของงาน  

302



 พบวาแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ดานปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน และ
ดานผูบงัคับบัญชา 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง “เร่ืองแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ” จํานวน 80 คน บุคลากรเทศบาล 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 51 คน เปนเพศชาย จํานวน 29 คน 
สวนใหญเปนอายุ 31-40 ป คนสวนใหญสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรี อายุงานสวนใหญ     
6-9 ป สามารถอภิปรายผลไดดงันี้ 
 ดานปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมดานปจจัยจูงใจ อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาและสงงานตามเปาหมายที่กําหนด ฉะนั้น 
บคุลากรเทศบาล นาจะใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก และนาจะมีทักษะ
ในการทํางานใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษา นายสาธิต แกวทิ้ง (2560) ศิริวรรณ 
ศิริเดชานนท (2557) และอดุลย ทองจํารูญ (2556) 
 ดานปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมดานปจจัยคํ้าจุน อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานสภาพการทํางานของบุคลากรกับดานนโยบายและการบริหารอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาบุคลากร
เทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ มีความชื่นชอบกับบรรยากาศในเทศบาลและนโยบายการ
บริหารของผูบริหารเปนอยางมาก ฉะนั้นบุคลากรนาจะใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศเพื่อใหบุคลากรทุก
ทานทํางานอยางมีความสุขภายใตการบริหารงานที่ชัดเจนและทํางานเปนทีม สามารถพึ่งพาอาศัยกันได               
ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษา นายสาธิต แกวทิ้ง (2560)ศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) และอดุลย ทองจํารูญ (2556) 
 ปจจัยดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานคุณภาพของงาน ดานความประหยัด ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และดาน
ผลลัพธของงาน อยูในระดับมากที่สุดเทากันทุกดาน แสดงวาบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุใหความสําคัญกับกับการทํางานเปนอยางมากเพื่อใหงานทุกอยางที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
สําเร็จทําเปาหมายท่ีวางใวและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา นายสาธิต แกวทิ้ง (2560)         
ศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) และอดุลย ทองจํารูญ (2556) 
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 การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจยัตั้งใจเลือกตัวแปรตามเปนปจจัยตามทฤษฎีสองปจจัยของ er erg (1966) 
ซึง่ปจจัยแรงจูงใจไดแบงออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ สําหรับคนที่พอใจในงาน ตั้งใจทํางาน และปจจัยคํ้าจุน 
สําหรับคนที่ไมพอใจในงาน หลีกเลี่ยงงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา แรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุไดแก ดาน
คุณภาพของงาน ดานความประหยัด ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และดานผลลัพธของงาน อยูในระดับมาก
ที่สุดเทากันทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา นายสาธิต แกวทิ้ง (2560)ศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) และ
อดุลย ทองจํารูญ (2556) 
 

 1. เสนอใหผูบริหารเทศบาลจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร และบุคลากรที่
ปฏิบัตงิานในเทศบาล 

 2. ควรพิจารณาศึกษารายไดที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานไดรับจากการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และประโยชนตอบ
แทนอ่ืน ๆเพื่อปรับปรุงใหเพียงพอตอการดํารงชีพในปจจุบันและเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนโดยใหเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบนัดวย

 1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาใหกวางข้ึน นอกเหนือจากองคกรปกครองสวน ทองถ่ินรูปแบบ
เทศบาล เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนเทศบาล และสวนราชการอ่ืน ๆ 

 2. ใชรูปแบบอ่ืนในการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในเทศบาล เชน 

การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยก่ึงทดลอง ศึกษาวิธกีารเพิ่ม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล เปนตน 
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FACTORS OF MOTIVATION AFFECTING TO WORK HAPPINESS OF 
EMPLOYEES AT FACULTY OF ENGINEERING, CHULALONGKORN UNIVERSITY

   ปภัสรา  เสียงเสนาะ 

   บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
อาจารย ดร. วิชากร  เฮงษฎีกุล 

   บณั ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 

การวิจยันี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ประชากร คือ บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 250 คน ซ่ึงจะศึกษาจากจํานวนทั้งหมด โดย
สถิติทีใ่ช คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรฯ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 – 50 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีอายุงานระหวาง 3 – 5 ป อยูในสวนงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท 2) ระดับแรงจูงใจในการทํางาน และความสุขในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก 
และมากที่สดุ ตามลําดับ 3) มีปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ และอายุงาน ที่ตางกัน จะมีผลตอความสุขใน
การทํางานที่ตางกัน 4) ดานความสัมพนัธระหวางปจจัยแรงจูงใจของบุคลากรฯ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุข
ในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับต่ํา อยางมีนยัทางสถิติ 
 

Abstract
This research has its objectives in : 1) studying level of motivation’s factors effected 

to work happiness of employees at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. 
2) studying the work happiness in relation with personal factors, and 3) studying the 
relationship between motivation’s factors and work happiness. The population size are the 
employees at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University with the total of 250 
persons. The research tool to collect information is the questionnaires. The statistics used to 
analyze data is the frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation 
coefficient. The research reveals that 1) The most of employees is female that having 
between 41 – 50 years old, having single, having a bachelor degree, to be an university 
employees, having between 3 – 5 years of working tenure, most of them are working at 
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Department of Civil Engineering and having an average monthly income of 20,001 –
25,000 baht. 2) The motivation’s factors is at high level and work happiness is at the 
highest level. 3) The difference in personal factor on age, status and duration of work 
produces a difference in work happiness. 4) There is a relationship between motivation’s 
factors and work happiness with the statistic significant value of 0.01. 

Keyword (s) : Factors of Motivation, Work happiness 

จากสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ลวนแลวแตมีความวุนวายความเครียด 

และความกดดันที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ทําใหหลายๆ คนตองตกอยูในสภาวะความเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
ดวยธรรมชาติของมนุษยแลว หากตองตกอยูในสภาวะเหลานั้น เราก็มักจะแสวงหาสิ่งที่ทําใหตัวเองรูสึกผอนคลาย
ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ หรือที่เรียกกันวาความสุข ไมวาจะเปนความสุขในชีวิตสวนตัว ความสุขในการ
ดํารงชีวิต หรือรวมไปถึงความสุขในการทํางาน เพราะ 1 ใน 3 ของชวงชีวิตทั้งหมดมนุษย ลวนแลวแตหมดไปกับ
การทํางาน รวมถึงในชีวิตประจําวันของเราในแตละวัน ก็ยังคงตองใชเวลาไปกวา 8 – 9 ชั่วโมง ใหกับการทํางาน
เชนกัน ความสุขในการทํางาน จึงปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ที่กอใหเกิดกระบวนการทางความคิดและสงผลทําใหพนักงาน
สามารถทาํงานในองคกรไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

เราอาจจะเคยไดยินคําวา องคกรแหงความสุข ( app  or place) ซ่ึงเปนแนวคิดหลักที่มุงเนนการ
ดําเนินงานกับกลุมเปาหมายหลัก นั่นคือ “คนทํางาน ในองคกร” ที่ถือเปนบุคคลสําคัญและเปนกําลังที่สําคัญกับ
องคกรตางๆ และนับวาเปนปจจัยทีส่ําคัญในการบริหารงานขององคกร เพื่อชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

องคกรที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น ยอมมีปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่เปนตัวผลักดันและไมควรมองขามอยาง
ยิ่งเลย นั่นคือ ปจจัยแหงความสุข ความสุขซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย ที่สงผล
ตอการแสดงออกทางพฤติกรรม ทั้งในดานรางกายและจิตใจ รวมไปถึงสงผลตอการทํางานในชีวิตประจําวันอีกดวย 
เพราะหากมนุษยมสีภาพรางกายและสภาพจิตใจที่ดี ก็ยอมสงผลใหมพีฤติกรรมและการแสดงออกในทางที่ดีเชนกัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ที่ครอบคลุมทั้งดาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณ ิต คุณภาพดานการวจิัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา ซึ่งในปจจุบันจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประกอบไปดวยหลายสํานัก สถาบันคณะ และองคกรตางๆ อีกมากมาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะวิศวกรรมศาสตร           
ในประเทศไทยที่เกาแกที่สุด และเปน 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือเปนคณะที่มีความ
เกาแกและมีประวัตคิวามเปนมาที่ยาวนาน ซ่ึงถือเปนหนวยงานขนาดใหญอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งในการปฏิบัติงานจึง
ตองมีบคุลากรจํานวนมาก โดยผูวิจยัมีความคิดเห็นและใหความสําคัญเก่ียวกับความสุขในการทํางาน เพราะหากเรา
มคีวามสุขในการทํางานนั้นๆ ก็ยอมสงผลใหสามารถทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคงอยูในองคกรตอไป ทั้งนี้ได
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เลือกที่จะศึกษาปจจัยแรงจูงใจ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกอใหเกิดความสุขในการทํางาน โดยศึกษาตามหลักทฤษฎี
ของ Frederick Herzberg (ทฤษฎีสองปจจัย) ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
สามารถนาํขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุขตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 
สวนงาน อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน, ปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน การยกยองนับถือ ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา และปจจัยคํ้าจุน ไดแก นโยบายการบริหาร ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และสภาพการทํางาน 

 คือ ความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสํารวจ ( r e  esearch) โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 250 คน (รายงานขอมูลบุคลากร, 2561) ซ่ึงจะศึกษาจากจํานวนทั้งหมด 

 แบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน สวนที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นตอความสุขในการทํางาน และสวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ผูวิจัยในแบบสอบถามที่สรางข้ึน ใหกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดาน
ความตรงเชิงเนื้อหา ( ontent alidit ) เปนรายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่
ตองการวัด โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence – ) มากกวาหรือ
เทากับ 0.5 มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.96 และทําการทดสอบความเช่ือมั่น 
( elia ilit ) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการปรับแกไขแลวไปทดสอบใช ( r  t) กับกลุมประชากรที่มี
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คุณลักษณะและสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย เพื่อใหแนใจวาคําถามในแตละขอสามารถตอบได
สะดวกและใชเวลาในการตอบแบบสอบถามไดอยางเหมาะสม รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งได
คา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.9383 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถาม
จํานวน 250 ชุด และนําขอมูลที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง ในการ
กําหนดรหัสและจัดลําดับขอมูล เพื่อนําไปสูการวิเคราะหประมวลผลตอไป 

 ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดวยการแจกแจงคาความถ่ี ( re enc ), 
รอยละ ( ercentage), คาเฉลี่ยประชากร (Mu), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Sigma), t-test, F-test ( ne-Way 

),  ( east igni icant i erence) และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 

 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง รอยละ 
69.20 มีอายุ 41 – 50 ป รอยละ 34.80 มีสถานภาพโสด รอยละ 67.20 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 
88 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย รอยละ 84 มีอายุงานอยูระหวาง 3 – 5 ป รอยละ 28.80 อยูในสวนงานภาควิชา
วิศวกรรมโยธา รอยละ 8.80 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท รอยละ 45.20 

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัย
แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ดานความสําเร็จในงานและดาน
สภาพการทาํงาน มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธ 
กับผูบงัคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา และต่ําที่สุดคือ 
ดานนโยบายการบริหาร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสําเร็จในงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจยัแรงจูงในในการทํางาน
ดานความสําเร็จในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานสามารถ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในแผนงาน” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทาน
สามารถทาํงานที่ทาทายไดสําเร็จ” และต่ําที่สุดคือ “ทานไดผลลพัธจากการทํางานดีตามที่คาดหวัง” 

2. ดานสภาพการทํางาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางาน
ดานสภาพการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “องคกรมีอุปกรณ
ในการทํางานที่มีความปลอดภัย” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานคิดวาแสงในที่
ทาํงานมีความเหมาะสม” และตํ่าที่สุดคือ “องคกรมีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัยและพรอมตอการใชงาน” 

3. ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางาน
ดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานทุมเทความ
พยายามเต็มที่ในงานที่ไดรับมอบหมาย” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานมีสวน
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย” และต่ําที่สุดคือ “ทานไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทายอยางตอเนื่อง” 
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4. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานกับทานเปนอยางดี” 

มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “มีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรในระหวางการทํางาน” 

และต่ําที่สุดคือ “ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําในการทํางานอยางชัดเจน” 

5. ดานความยอมรับนับถือ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการ
ทํางานดานความยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทาน
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานไดรับการ
สนับสนุนจากผูบงัคับบัญชา” และตํ่าที่สุดคือ “ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทําในงานที่ยาก” 

6. ดานลักษณะงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดาน
ลกัษณะงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “งานของทานมีข้ันตอนใน
การทํางานที่เหมาะสม” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ลักษณะงานของทานมีความ
ทาทาย” และตํ่าที่สุดคือ “งานที่ทานทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ” 

7. ดานความกาวหนา จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดาน
ความกาวหนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานไดรับการสนับสนุน
ใหศึกษาตอ ดูงาน หรือฝຄกอบรม” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานไดรับการ
สนับสนุนจากผูบงัคับบัญชาในการปรับตําแหนงใหกาวหนาอยางเหมาะสม” และต่ําที่สุดคือ “ตําแหนงงานของทาน
มีโอกาสกาวหนาทัดเทียมกับตําแหนงอ่ืน” 

8. ดานนโยบายการบริหาร จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการ
ทํางานดานนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ 
“ผูบังคับบัญชาสามารถชีแ้จงนโยบายการปฏิบัตงิานใหผูรวมงานเขาใจอยางชัดเจน”  

มรีะดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “องคกรไดกําหนดนโยบายและการบริหารไว
อยางชัดเจน” และตํ่าที่สุดคือ “ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย” 

วิเคราะหขอมูลเก่ียวระดับความสุขในการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสุขในการทํางาน 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานและเพื่อนรวมงาน พูดคุยกันอยาง
เปนมิตรและเปนกันเอง” มีระดับความสุขในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือ “ทานและเพื่อนรวมงาน มีการให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน” “ทานมีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ” “เพื่อนรวมงานของทาน รับฟงและ
ใหคําปรึกษาทานได” “ทานรับรูและเห็นคุณคาในงานที่ทํา” “ทานภูมิใจในงานของทาน ในปจจุบัน” “ทานมีความ
รักและผูกพันในงานที่ทํา” และต่ําที่สุดคือ “ทานมีความสุขและเพลิดเพลินเม่ือไดทํางาน” ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหขอมูล ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ Independent sample t-test   

ในการทดสอบกับความสุขในการทํางาน พบวา เพศชาย มีความสุขในการทํางานโดยรวมไมแตกตางจากเพศหญิง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากการวิเคราะหขอมูล ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ F-test วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานความสุขในการทํางาน พบวา อายุ สถานภาพ อายุงาน จะมี
ผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน ในขณะที่ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สวนงาน จะมีผลตอความสุขใน
การทํางานที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในทุกดานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูใน
ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ยกเวนในดานความรับผิดชอบ และเม่ือพิจารณาความสัมพันธเปน
รายดาน โดยเรียงจากคา r มากไปหานอยจะพบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน             
มคีวามสัมพนัธเชิงบวกที่ r 0.564 ดานสภาพการทํางาน มีความสัมพนัธเชิงบวกที่ r 0.446 ดานความสําเร็จในงาน 
มคีวามสัมพันธเชิงบวกที่ r 0.379 ดานความกาวหนา มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r 0.355 ดานความยอมรับนับถือ 
มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r 0.331 ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r 0.296 และดานลักษณะ
งาน มีความสัมพนัธเชิงบวกที่ r 0.167 ตามลําดับ 

  

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกันไมทุกดาน 
ซึ่งพบวา อายุ สถานภาพ และอายุงาน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน ในขณะที่ เพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และสวนงาน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงอาจใหเหตุผลไดวา 
บคุลากรที่มอีายุนอยกวา 30 ป มีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มอีายุ 30 – 40 ป เนื่องมาจากยังคงเปน
ชวงวัยเร่ิมตนของการทํางาน จึงมีความกะตือรือรนสูง และยังคงมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ทําใหมีความ
พรอมที่จะสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงผูที่มีสถานภาพสมรส ยอมตองการความมั่นคงในการ
ทํางาน เพราะมีภาระหนาที่ในครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ จึงทําใหไมตองการเปลี่ยนสถานที่ทํางานบอยๆ ซึ่งอาจ
สงผลใหบุคคลเหลานั้น จําเปนตองหาแรงจูงใจใหเกิดความสุขและมีทัศนคติกับการทํางานใหเปนไปในดานบวก            
ซึ่งสอดคลองกับ อรรถพร คงเขียว (2554) ที่ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขในการทํางานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟแดนท จํากัด” โดยผลวิจัยพบวา อายุ และอายุงานที่แตกตางกันจะมี
ผลตอความสุขในการทํางาน ที่แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน พบวาปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
แรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนใน
ดานความรับผิดชอบ และเม่ือพิจารณาความสัมพันธเปนรายดาน โดยเรียงจากคา r มากไปหานอยจะพบวา ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.564 ดานสภาพการทํางาน             
มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.446 ดานความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.379 ดานความกาวหนา       
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มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.355 ดานความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.331 ดานนโยบายการ
บริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.296 และดานลักษณะงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.167 ตามลําดับ           
ซึ่งสอดคลองกับ อรรถพร คงเขียว (2554) ที่ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขในการทํางานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟแดนท จํากัด” โดยผลวิจัยพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวม มีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในการทํางาน ในระดับปานกลาง 

 

 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของ
บคุลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจยัจึงมีแนวทางในการสรางแรงจูงใจที่มี
ผลตอความสุขในการทํางานใหมีมากขึ้นดังนี้ 

1. องคกรควรสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย เชน มีการมอบ
รางวัล หรือกลาวชมเชย เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ใหบุคลากรเหลานั้นรับรูถึงผลดีจากการที่ปฏิบัติหนาที่
ไดเปนอยางดี เพื่อใหบคุลากรไดมีกําลังใจและเกิดความสุขในการทํางานตอไป 

2. เพื่อใหเกิดความพรอมในการทํางาน องคกรควรใหความสําคัญ ในการปรับปรุง หรือซอมแซม อุปกรณ
ในการทํางานใหมคีวามทันสมัยและพรอมในการใชงานมากย่ิงข้ึน 

3. ควรมอบหมายงานที่มีความทาทาย ใหแกบุคลากรที่มีความสามารถอยางเหมาะสม เพื่อลดความเบื่อ
หนาย และสรางความทาทายใหแกบคุลากรเหลานั้น 

4. องคกรควรมีนโยบายในการจัดอบรมผูบงัคับบัญชา ในดานการสรางความสัมพนัธระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบงัคับบัญชา เพื่อสรางความสัมพนัธและบรรยากาศในการทํางานที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกัน 

5. องคกรควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาไดเต็มที ่

6. องคกรควรสงเสริมและผลักดันในเร่ืองของความกาวหนาของบุคลากร เพราะถือเปนเร่ืองที่สําคัญใน
ชีวติของการทํางาน หากบุคลากรรูสึกวางานที่ทําอยูไมเกิดความกาวหนา หรือไมไดรับการสนับสนุน ไมวาจะเปนใน
ดานตําแหนงงาน การศึกษาตอ หรือแมกระท่ังการฝຄกอบรมตางๆ ก็อาจสงผลใหบุคลากรเหลานั้นไมมีความสุขกับ
งานที่ทํา 

7. องคกรควรเปดโอกาสใหบุคลากร ไดมีสวนรวมในการรับรูและแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายในการ
บริหารงานขององคกร เพื่อใหบุคลากรไดรับรูถึงแนวทางการทํางานขององคกรและรูสึกวาไดเปนสวนหนึ่งของ
องคกรอยางแทจริง ซึ่งอาจสงผลใหบคุลากรเกิดความผูกพันและมีความสุขในการทํางาน 

 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ
ความสุขในการทํางาน เฉพาะในสวนของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงขอมูลที่ลึกและชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรศึกษารวมไปถึงบุคลากรสายวิชาการ อาจทําให
พบมุมมองและปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อสามารถนําไปตอยอดและพัฒนาใหเปนองคกรแหง
ความสุขตอไป 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขนสง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา 
ดวย 5 ส. กับ ประสิทธิภาพในการขนสงของ บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก 
พนักงานในบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด จํานวน 162 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย คารอยละ  คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test f-test และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 162 คน สวนใหญเปนเพศ ชาย รอยละ 56.8 มีอายุ 31-40 ป 
รอยละ 38.2 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 64.8 มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 47.5 
ปจจุบนัปฏิบัตงิานอยูในตําแหนงพนักงานอัตราจาง รอยละ 48.1 และ ปฏิบัติงานอยูในฝายคลังสินคา-จัดสงสินคา 
รอยละ 77.1 ผลการวิเคราะหปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.พบวา ระดับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยรวมอยูในระดับมาก 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการขนสง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการขนสง โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนกังานบริษทั ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัดที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน และ ปจจัยในการ
ปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท 
ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
อยูในระดับต่ํา 

 

 : , , 
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ABSTRACT  
This research set up to 1) study the level of 5S (Seiri or Clearing up, Seiton or 

Organizing, Seiso or Cleaning, Seiketsu or Standardizing, and Shitsuke or Training & 
Discipline) in work performance in order to eradicate waste, 2) study the transportation 
efficiency, and 3) study the relationship between 5S in work performance and performance 
efficiency of the Farmer Supply Company Limited. The sample size the 162 employees 
working at Farmer Supply Company Limited. The statistical data include mean, percentage, 
standard deviation, t-test and F-test. The data also analyzed by using Pearson product-
moment correlation coefficient. 

The results indicated that most of the respondents male (56.8 percent), aged between 
31-40 years old (38.2 percent), having a bachelor degree (64.8 percent), with a work tenure 
of less than 5 years (47.5 percent), holding a temporary employment contract (48.1 percent),
and working in a warehousing and dispatching department (77.1 percent). The overall value 
of 5S at the high level. The overall value of performance efficiency also at the high level. 
The result also revealed that the differences in personal factors have no relationship with 
performance efficiency while the 5S a relationship with performance efficiency at the 
statistically significant value of 0.05.
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การขนสง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่
บริโภคสินคาหรือบริการนั้น ๆ ดวยความรวดเร็วและสมํ่าเสมอกอใหเกิดอรรถประโยชนทางดานเวลา (Time Utility) 

และอรรถประโยชนทางดานสถานที่ (Place Utility) การจัดการขนสงสินคาเปนหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกสที่มี
บทบาทตอการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งการขนสงทางถนนหรือทางรถยนตรถบรรทุกนับวา 
เปนการขนสงที่ไดรับความนิยมใชมากอีกดานหนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมขนสงดวยรถยนต (Motor Carrier)                

มีความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะรถยนตมีความไดเปรียบในการเขาถึงชุมชนและพื้นที่          
ไดดีกวารูปแบบการขนสงอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนตมีปริมาณไมมาก ทาใหไดเปรียบทางเศรษฐกิจในการ
ใหบริการระยะทางสั้น (การจัดการองคความรู SMEs ภายใตงานพัฒนาศูนยขอมูล SMEs Knowledge Center, 2557) 

การจัดการระบบขนสง เปนกระบวนการทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการวางแผน การดําเนินการ และการ
ควบคุมการทํางานขององคการ รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวของใหเกิดการ
เคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการ ใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความถึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  
บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เปนบริษัทที่จัดจําหนายเก่ียวกับการเกษตร ประกอบดวย สารกําจัดแมลง 

สารปองกันและกําจัดโรคพืช สารกําจัดวัชพืช ปุຉย ฮอรโมน อาหารเสริม รวมไปถึงอุปกรณทางการเกษตรตาง ๆ           
ซึ่งลูกคาสวนมากจะเปนชาวสวนที่อยูตางจังหวัด จึงทําใหตองมีการจัดการขนสง โดยอาศัยการบริหารการขนสง
แบบทั่วไปเพราะมีลูกคาที่ไมเยอะมาก ซ่ึงทําไดดีมาโดยตลอดในอดีต แตเนื่องจากในปจจุบัน ธุรกิจไดมีการเจริญ
เติมโตข้ึนเปนอยางมาก เพราะเกษตรกรไดมีความสนใจที่จะใชสารตาง ๆ มาเปนตัวชวยในการจัดการในสวนในไร 
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงยิ่งข้ึน ทําใหบริษัทตองการมีการพัฒนาและขยายเสนทางการขนสงเพิ่มมากขึ้น 
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ดวยเหตุผลนี้จึงตองมีการวางแผนในการจัดการใหม ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นลดลงในชวงแรก          
ซึง่เปนชวงของการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อตอบรับนโยบายของทางบริษัทในการที่ตองการเพิ่มชองทางในการจัดการขนสงเพื่อเปนตัวเลือกในการ
ใชบริการใหแกเกษตรกร จึงทําใหผูวิจัยไดสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัทใหดีมากยิ่งข้ึน 
ซึง่ปจจัยที่ผูวิจยัใหความสนใจคือ ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. เนื่องจากเปนปจจัยที่ใกลตัว 
พนักงานในองคกรทุกคนสามารถปฏิบัตไิด และมีคาใชจายที่ไมสูงนักในการปรับปรุงแปลงเปลี่ยนเมื่อเทียบกับปจจัย
อ่ืน ๆ ที่ตองอาศัยเคร่ืองมือหรือผูเชียวชาญภายนอก 

 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ของบริษัท ฟารเมอร 
ซพัพลาย จํากัด 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขนสงของ บริษทั ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. กับ ประสิทธิภาพ 

ในการขนสงของ บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

 

 1. พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงแตกตางกัน 

 2. ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการขนสง
ของบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด 

 

 ประชากร หมายถึง พนักงานในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

 ตัวอยาง หมายถึง กลุมประชากรที่ไดตอบแบบสอบถามจํานวน 162 คน 

 การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อลดหรือทําใหเกิดความสูญเสียนอย
ที่สุด ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดใชหลัก 5 ส. ในการศึกษา หลัก 5 ส. หมายถึง กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิง่แวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 

 - สะสาง หมายถึง การแยกระหวางของที่จําเปนตองใชกับของที่ไมจําเปนตองใชขจัดของที่ไมจาํเปนตองใชทิ้งไป 

 - สะดวก หมายถึง การจัดวางของที่จําเปนตองใชใหเปนระเบียบสามารถหยิบใชงานไดทันท ี

 - สะอาด หมายถึง การปดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ใหสะอาดอยูเสมอ 

 - สขุลักษณะ หมายถึง การรักษาและปฏิบัต ิ3ส ไดแก สะสาง สะดวก และสะอาดใหดีตลอดไป 

 - สรางนิสัย หมายถึง การรักษาและปฏิบัต4ิส หรือสิ่งที่ กําหนดไวแลวอยางถูกตองจนติดเปนนิสัย 
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ประสิทธิภาพในการขนสง หมายถึง การขนสงที่มีผลการปฏิบัติงานตามความตองการของบริษัท โดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

- ความรวดเร็ว หมายถึง การมีการจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทํางานที่ดี สงผลใหเกิด
ความรวดเร็วในการขนสง 

- การประหยดั หมายถึง มีการวางแผนเสนทางในการขนสงและการจัดระเบียบในการบรรทุกสินคาใหสามารถ 

บรรทุกไดในปริมาณที่มากที่สุด 

- ความปลอดภัย หมายถึง ในระหวางการขนสงมีความปลอดภัยในตัวสินคาเปนอยางดี โดยอาศัยจาก        

ผูเชียวชาญในการขับข่ีและการตรวจสอบคุณภาพของรถกอนนําออกไปใชอยูตลอด 

- ความสะดวกสบาย หมายถึง มีการปฏิบัตงิานที่งายดาย ไมซับซอน 

- ความเชื่อถือไดและตรงตอเวลา หมายถึง สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานและเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

  

ในการศึกษาปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จาํกัด 
ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี ้

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. วุฒกิารศึกษา 
4. ประสบการณในการปฏิบัตงิาน 

5. ตําแหนง 
6. ฝายงาน 

 

  

1. สะสาง 
2. สะดวก 

3. สะอาด 

4. สุขลักษณะ 

5. สรางนิสัย 

 

 

1. ความรวดเร็ว 

2. การประหยัด 

3. ความปลอดภัย 

4. ความสะดวกสบาย 

5. ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา 
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 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานในบริษทั ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 271 คน ดังนั้น 
ขนาดของประชากรตัวอยางจึงสามารถคํานวณไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางของ aro amane (กัลยา วาณิชยบัญชา, 
2554) ซ่ึงสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

n = N 

    1 e2 

เม่ือ n   คือ   จํานวนกลุมตวัอยางที่ตองการ 
  N   คือ   ขนาดของประชากร 
  e   คือ   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตวัอยางที่ยอมรับได 

แทนคา  n = 271 

           1 (271)(0.05)2 
  n   =   161.549 

       =   162 

  ดังนั้นขนาดกลุมตวัอยางในงานวิจัยในคร้ังนี้จึงเทากับ 162 คน โดยใชวิธกีารสุมกลุมตวัอยางเปนการเลือก
กลุมตวัอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

  

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนจากการวิจัย ทฤษฎี 
แนวคิดและเอกสารที่เก่ียวของกับ โดยที่ขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัย แบงออกเปน 3 สวนดังนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ประกอบดวย 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง และรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยใหผูตอบ
แบบสอบถามทําเคร่ืองหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบ (Multiple Choice) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยใช
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ i ers (รุจเรขา วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) 
ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ มาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ นอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ นอยที่สุด 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสง โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ i ers (รุจเรขา วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอ
คําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ มาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ นอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ นอยที่สุด 

  

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
1. ทําการขอหนังสือจากทางบันทิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เพื่อทําการขออนุญาตในการเก็บ

ขอมูลภายในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

2. ผูวิจยัอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกพนักงานของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 162 คนใหไดรับทราบและทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง  

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวามีความ
สมบูรณครบถวนทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห
ทางสถิติ ตอไป 

4  

 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการระบบขนสง 
กรณีศึกษา บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้  

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา การทํา 5 ส. 
ประสิทธิภาพในการขนสง และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาสรางเปนนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วดั  

2. สรางแบบสอบถามและขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรที่กําหนดตามดัชนีชี้วัด ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยทีป่รึกษา  

3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปร ที่ตองการวัด โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 (สุรพงษ คงสัตย, 2551) มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม  

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณ มาปรับปรุง
และสรางเปนแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ ไปทดลองใชกับประชากรที่เหลือจากการสุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อ
นําคําตอบวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยการหาความเชื่อม่ันจากสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach’s 

alpha coefficient) ซึ่งคาที่ไดจากการวิเคราะหเทากับ 0.832 
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1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม 

2. คารอยละ (Percentage) แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามตอรอย 

3. คาเฉลี่ย (Mean) แสดงผลรวมของการตอบแบบสอบถามในแตละขอหารดวยจํานวนเต็ม 

4. tandard e iation ( . .) แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการตอบแบบสอบถาม  
5. การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมทีไ่มเก่ียวของกัน โดยใชการทดสอบคา t-test 

6. การวิเคราะหความแปรปรวน โดยการใชการทดสอบคา f-test 

7. คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1  r  1 

ความหมายคา r (กัลยา วานิชยบญัชา, 2554 หนา 442-351) คือ 

- คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางตรงขามกัน 

- คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน 

- คา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพนัธมาก 

- คา r มีคาเขาใกล-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธในทิศทางตรงขามกันและมีความสัมพนัธมาก 

- คา r =0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพนัธกัน 

- คา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธกันนอย 

- การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ r  
   0.01-0.20  มคีวามสัมพนัธต่ํา 
  0.21-0.40 มคีวามสัมพนัธคอนขางต่ํา 
  0.41-0.60 มคีวามสัมพนัธปานกลาง 
  0.61-0.80 มีความสัมพนัธคอนขางสูง 
  0.81-1.00 มีความสัมพนัธสูง 

 

 

 

n  162 

 
 

 
x  

สะสาง 3.78 0.594 ระดับมาก 

สะดวก 3.72 0.579 ระดับมาก 

สะอาด 3.67 0.642 ระดับมาก 

สขุลักษณะ 3.66 0.613 ระดับมาก 

สรางนสิัย 3.20 0.867 ระดับปานกลาง 
    

321



จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัด
ความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.61 เมื่อจําแนกเปนรายหัวขอ พบวา ในหัวขอสะสาง 
มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือหัวขอสะดวก ที่คาเฉลี่ย 3.72 ลําดับที่ 3 คือ หัวขอสะอาด 
ที่คาเฉลี่ย 3.67 ลําดับที่ 4 คือหัวขอสุขลักษณะ ที่คาเฉลี่ย 3.66 และหัวขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําที่สุดคือหัวขอ
สรางนิสยั ที่คาเฉลี่ย 3.20 ตามลําดับ 

 

 

n = 162 

 
 

 
x  

ความรวดเร็ว 3.43 0.515 ระดับมาก 

การประหยัด 3.53 0.438 ระดับมาก 

ความปลอดภัย 3.31 0.555 ระดับปานกลาง 
ความสะดวกสบาย 3.40 0.579 ระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา 3.46 0.494 ระดับมาก 

    

 จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสง 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.43 เมื่อจําแนกเปนรายหัวขอ พบวา ในหัวขอการประหยัด มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ที่คาเฉลี่ย 3.46 ลําดับที่ 3 คือ 
หัวขอความรวดเร็ว ที่คาเฉลี่ย 3.43 ลําดับที่ 4 คือ หัวขอความสะดวกสบาย ที่คาเฉลี่ย 3.40 และหัวขอที่มีระดับ
ความคิดเห็นต่ําที่สุดคือหัวขอความปลอดภัย ที่คาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ 

 

            

 

 
Pearson 

Correlation 

 

2-tailed 
 

ความรวดเร็ว 0.172 0.029  มคีวามสัมพนัธในระดบัต่ํา 
การประหยัด 0.169 0.032  มคีวามสัมพนัธในระดบัต่ํา 
ความปลอดภัย 0.122 0.120 ไมมีความสัมพนัธ 
ความสะดวกสบาย 0.075 0.343 ไมมีความสัมพนัธ 
ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา 0.109 0.168 ไมมคีวามสัมพนัธ 
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 จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.           
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธอยางงายของเพียรสัน พบการวิเคราะหพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. 
โดยภาพรวม มีความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษทั ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.029 , r = 0.172)         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความรวดเร็วมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.029 , r = 0.172) 
 ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอการประหยัด มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.032 , r = 0.169) 
 ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด (Sig = 0.120 , r = 0.122)  
  ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด (Sig = 0.343 , r = 0.075) 
 ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ไมมี
ความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด (Sig = 0.168 , r = 0.109) 
 

 

 สมมติฐานที่1 พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสงตางกัน 

 จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัย
สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง และฝายงาน แตกตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพนัธกับประสิทธิภาพ
ในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด 

 จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 
ส. โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความรวดเร็วมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา  
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 - ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอการประหยัด มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา  
 - ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด  
  - ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความสะดวกสบาย ไมมคีวามสัมพนัธ
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด  
 - ปจจัยในการปฏิบัตงิานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ไมมี
ความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคล แตกตางกัน 

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน เนื่องจาก พนักงานทุกคนลวนปฏิบัติงานอยูใน
องคกรเดียวกัน ไมวาจะเพศชายหรือหญิง อายุมากหรือนอย หรือแมแตตําแหนงที่ตางกัน ยอมไดรับความรูสึกและ
ประสบการณเก่ียวกับประสิทธิภาพในการขนสงที่เหมือนกัน ซึ่งการปฏิบัติงานในการขนสงนั้น ไดเปนไปตาม
กระบวนการที่บริษัทกําหนด โดยมีการประสานงานระหวางหนวยงานในแตละฝาย เพื่อใหสินคาสงถึงมือลูกคาได
ครบถวนและทันเวลา โดยที่แตละฝายไดปฏิบัตหินาที่ที่ตนเองไดรับ และการขนสงก็สามารถขนสงไปถึงมือลูกคาได
อยางถูกตองและทันเวลา ซ่ึงก็ไดเปนการบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานของแตละฝายแลว จึงทําใหความคิดเห็น
ของพนักงานที่ปฏิบัตงิานในบริษัท มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการขนสงไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวจิัยของ ปรีดา ศรีหะรัญ (2553) ที่ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจัดการการขนสง กรณีศึกษาบริษัทปราการ 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศแตกตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน และตําแหนงงานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดการการขนสงไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และไดสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ดวงใจ จันทรตาแสง (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการขนสงดวยตูคอนเทนเนอร : 
กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรม ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ ปริมาณสินคาเฉลี่ยตอคร้ัง เปนปจจัยที่ไมมผีล
ตอประสิทธิภาพการบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพันธ 
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 
การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลานั้น หรือ 5 ส. นั้น เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะชวยสราง
สภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางานใหเกิดบรรยากาศที่นาทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ 
ทาํใหพนักงานสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอหนวยงาน 
หรือกลาวไดวา เปนกระบวนการที่ทําใหขจัดการปฏิบัติงานที่ไมเกิดประโยชน หรือเปนการลดกระบวนการท่ีไม
จําเปน ทําใหบุคลากรภายในองคกรสามารถนําเวลาสวนที่เหลือไปปฏิบัติงานในสวนที่ไดประโยชนไดมากยิ่งข้ึน    
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รวมไปถึงในการทํางานอยางเปนระบบระเบียบ ยอมทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มากข้ึน และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปຊชัย อุนอรุณ (2554) ที่ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพการ
ใหบริการ การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาและประสิทธิภาพการขนสงทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม 
แอล จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การขนสงทางบกอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไดสอดคลองกับแนวความคิดของ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 
(2558) ที่ไดกลาวไววา การนําหลัก 5 ส. มาใชในนั้น ไมใชเพียงแตเปนการพัฒนาสถานที่ทํางาน หรือหองทํางาน 
แตเปนการพัฒนาตัวพนักงานและเพื่อนรวมงาน หรือกลาวไดวาเปนการสรางนิสัยใหเปนคนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัตงิานไดปริมาณงานสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 
 

 การวิจยัเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 
จากผลการศึกษาผูวิจยัจึงมีแนวทางในการในการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการขนสงดีข้ึน ดังนี้ 
 1. ดานความรวดเร็ว ควรมีการทบทวนกระบวนการและชองทางการส่ือสารระหวางหนวยงานเพื่อที่จะ
สามารถประสานงานไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมไปถึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานใหเปนลําดับ
ข้ันที่ชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการทับซอนของกระบวนการ ซ่ึงเปนการทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน  

2. ดานการประหยัด เนื่องจากงานวิจัยในคร้ังนี้มุงศึกษาประสิทธิภาพในการขนสง ในดานการประหยัดจึง
มุงเนนเฉพาะการขนสง ซึ่งก็คือการใชเชื้อเพลิงในการขนสงสินคาไปถึงลูกคา ควรมีการเลือกใชยานพาหนะและชนิด
ของเชื้อเพลิง เชนน้ํามัน แกຍสNGV หรือแกสLPG หรือh rid ehicle เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณสินคาที่ตองสง 
รวมไปถึงการจํากัดความเร็วในการขับข่ี เพื่อเปนการประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด 

3. ดานความปลอดภัย ในการขนสงตั้งแตเร่ิมตน ระหวางทาง และปลายทาง ควรมีการตรวจสอบสินคา
และมีการจดบันทึกอยางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบความปลอดภัยของสินคากอนที่จะสิ่งถึงมือลูกคา รวมไปถึง
การนําสินคาสงถึงลูกคา ควรมีการใหลูกคาตรวจสอบสินคาและลงชื่อรับทราบทุกคร้ัง 

4. ดานสะดวกสบาย ควรมีชองทางการสั่งสินคาหลากหลายทาง โดยเฉพาะทางออนไลน เพื่อที่จะอํานวย
ความสะดวกใหลูกคา โดยที่ลูกคาสามารถสัง่สินคาและชําระเงินไดขณะอยูที่บาน  

5. ดานความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ควรมีชองทางที่ลูกคาสามารถตรวจสอบวา การขนสงสินคาที่อยู
ระหวางทาง ไดเดินทางถึงไหนแลว หรือมีการแจงขอมูลใหแกลูกคารับทราบวา สินคาของลูกคาไดทําการขนสงแลว 
และมีการคํานวณระยะเวลาที่สินคาถึงลูกคาใหชัดเจน 

 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยเชน ความรูความเขาใจในงานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสง     
เพื่อสามารถนําไปพัฒนาระบบขนสงของบริษทั ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ใหดียิ่งข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด จากมุมมองของ
ผูใชบริการ เพื่อเปนอีกมุมมองในการนําไปพัฒนาระบบขนสงของบริษทั ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด ใหดียิ่งข้ึน 
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 3. ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เชนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช แบบสัมภาษณ 
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึงประสิทธิภาพในการขนสงของบริษทั ฟารเมอร ซพัพลาย จํากัด 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยความผูกพันตอองคกรและการคงอยูในองคกร
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการจำแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยูในองคกร
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุมตัวอยางคือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด จำนวน 
210 ตัวอยาง ซึ่งกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการประมาณคาสัดสวนจากตารางสำเร็จรูป Taro Yamane โดย
กำหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA พบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคู
ด วยว ิธ ีการ  ( east igni icant i erence) และว ิเคราะหค าส ัมประสิทธ ิ ์สหสัมพ ันธ แบบเพ ียร สัน 
(Pearson’s Prod ct oment orrelation oe icient) ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท 
เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป สถานภาพสมรส ปฏิบัติงานอยูในตำแหนงผูเย็บ และ
มีอายุงานมากกวา 10 ป ความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก มีปจจัยสวนบุคคลทางดาน อายุ และอายุ
งานที่ตางกัน สงผลตอการคงอยูในองคกรที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทางดานการคงอยูใน
องคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน ทางดานความสัมพนัธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยู
ในองคกรจะอยูในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r .764) โดยดานที่มคีวามสัมพนัธกันมากที่สุดคือ 
ดานการคงอยู 
 

 : ,  
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Abstract
This research has the objectives 1) to study the level of organizational commitment and 

employee retention’s operation level of K.H. TEXTILE Co., Ltd. 2) to compare the employee 
retention with individual factors and 3) to study the relationship of organizational commitment 
and employee retention’s operation level. The data was collected from K.H. TEXTILE Co., 
Ltd. with 210 people, were Yamane simplified the sample size in this research. The statistics 
used were frequency, percentage, mean, standard deviation , to compare the differences 
between the means of two independent groups was done by Independent Sample t-test,                   
to compare the differences between the means of more independent groups was done by      
One-Way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. The result showed that most employees of K.H. TEXTILE Co., Ltd 
were female who had age between 20-30 years old and were marriage. Most of them were 
sewers with work tenure of more than 10 years. The overall quality of organizational 
commitment was at high level. The difference of age and work tenure had impact on the 
employee retention at significant level of 0.05. In the meantime, the overall employee retention 
was at high level. The relationship between organizational commitment and employee retention 
was at high level with the significant level of 0.01 (r=.764)

Keyword (s) : Organizational Commitment, Employee Retention 
 

 

ในปจจุบันองคกรมีการแขงขันกันมากขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจใหมๆเกิดขึ้นแทบทุกวัน องคกรจะตองมีการ
พัฒนาศักยภาพใหดียิ่งข้ึนเพื่อใหมโีอกาสอยูในตลาดตอไปได ซ่ึงการแขงขันดังกลาวทำใหแตละองคกรตองหันมาใส
ใจกับทรัพยากรมนุษยมากขึ้น เพราะทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองคกร เปนทรัพยากรที่
สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองได เพื่อเปนแรงผลักดันใหองคกรไปสูเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว อยางไรก็
ตามการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น ไมใชแคการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเขามาปฏิบัติงานใน
องคกรเทานั้น แตสิ่งสำคัญที่องคกรควรจะทำก็คือ การสรางจิตสำนึกใหพนักงานภายในองคกรเกิดความผูกพัน รูสึก
ดี และจงรักภักดีที่จะปฏิบัตงิานใหกับองคกรตอไป ทุกอยางข้ึนอยูกับวาองคกรเหลานั้นจะสามารถรักษาพนักงานที่
มีความรูความสามารถใหคงอยูในองคกรไดนานเพยีงใด 

การที่องคกรจะทำใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรไดนั้น จะตองอาศัยปจจัยตางๆ เพื่อกระตุนให
พนักงานรูสึกผูกพันตอองคกร เมื่อพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรก็จะสงผลใหเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจและ
กระตุนใหพนักงานปฏิบัตงิานอยางสุดความสามารถเพื่อองคกร 

อุตสาหกรรมเสื ้อผาสำเร็จรูป จัดเปนอุตสาหกรรมที ่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศ และเปน
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการจางแรงงานคอนขางสูง อีกทั้งยังมีสถานประกอบการเปนจำนวนมาก สงผลใหพนักงานใน
บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด มีการเขา-ออกและหมุนเวียนของพนักงานอยูตลอดเวลา ทำใหผูวิจัยเล็งเห็นถึง
ปญหาและตองการชวยใหพนักงานคงอยูในองคกรไดนานยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูปนั้น
จำเปนตองมีพนักงานในดานแรงงานที่มีฝมือ มีประสบการณและมีความชำนาญที่สูง เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยน
พนักงานอันเนื่องมาจากการลาออก อาจจะทำใหงานเกิดความลาชา หรือหยุดชะงักขึ้นได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงได

328



สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยความผูกพันที่มผีลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัตกิารบริษัท เค.เอช.
เท็กซไทล จำกัด เพื่อที่จะสามารถนำขอมูลไปใชในการสรางความผูกพันตอองคกรใหแกพนักงานในอนาคต 

ในวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดความผูกพันตอองคกรของ Allen, Meyer และ mith (1993 อางอิงใน 
พิมพกมล จักรานุกุล, 2559) ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรวาเปนสภาวะทางจิตใจ ของพนักงานที่มีตอองคกร 
แบงเปน 3 ดาน ไดแก 

1. ความผูกพันดานจิตใจ ( ecti e ommitment) หมายถึง ความรูสึกที่ดีของพนักงานในการที่จะเขา
ไปมีสวนรวมในองคกรนั้นๆ พรอมใหการสนับสนุนและทุมเทความพยายามในการทำงาน เพื่อองคกร มีความเชื่อม่ัน
และมีเปาหมายเดียวกันกับองคกร หากพนักงานมีความผูกพันดานจิตใจแลวนั้น เขาจะเปนผูที่มผีลการปฏิบัติงานที่
ดีตอองคกร 

2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร ( ontin ance ommitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากพนักงานไตรตรองถี่ถวนแลวถึงความคุมคาในการลงทุนที่จะทำงานในองคกร เมื่อเปรียบเทียบกับองคกร
อ่ืนๆ พิจารณาถึงผลประโยชนทีจ่ะเสียไปหากออกจากองคกร พนักงานจะคงอยูกับองคกรเพราะวาเขาจำเปนตองอยู 

3. ความผูกพันทางดานบรรทัดฐาน ( ormati e ommitment) หมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่
เกิดขึ้น เปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคกรและสังคม พนักงานจะรูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกขององคกรแลวก็
ตองมีความผูกพันจงรักภักดีตอองคกร เพราะนั่นคือความถูกตองเหมาะสม ถือเปนหนาที่หรือเปนพันธะผูกพันที่
พนักงานจะตองมีตอการปฏิบัตหินาที่ในองคกร เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ควรทำ 
 

 

1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยความผูกพันตอองคกรและการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษทั เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับ
ปฏิบัตกิารบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

 

 

 ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงงาน และอายุงาน, 

ปจจัยความผูกพันตอองคกร ไดแก ปจจัยดานจิตใจ ปจจัยดานการคงอยู และปจจัยดานบรรทัดฐาน 

 คือ การคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ( r e  esearch) ผูวิจยัไดดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษทั เค.เอช.เท็กซ

ไทล จำกัด จำนวน 440 คน กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีจำนวน 210 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอยางโดยใช
วิธีการประมาณคาสัดสวนจากตารางสำเร็จรูป Taro Yamane โดยกำหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5  ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95  

 แบบสอบถาม จำนวน 210 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม สวนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยความผูกพันตอองคกร สวนที ่ 3
แบบสอบถามเก่ียวกับการคงอยูในองคกร และสวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามที ่ไดรับการตรวจจากอาจารยที ่ปรึกษา ใหผู เชี ่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของขอคำถามดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( ontent alidit ) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item- ecti e ongr ence) กำหนดเกณ 
คะแนนแตละหัวขอไมต่ำกวา 0.5 ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.87 และ ทำการทดสอบความเชื่อมั่น ( elia ilit ) โดยนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบใช ( r  t) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จำนวน 
30 ราย เพื่อใหแนใจวาคำถามแตละขอสามารถตอบไดสะดวกและใชเวลาในการตอบแบบสอบถามอยางเหมาะสม 
รวมทั้งทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ซึ่งไดคา Cronbach's Alpha เทากับ 0.916 

 ผูวิจัยไดดำเนินการรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามใหแก
กลุมประชากรตัวอยาง จำนวน 210 ชุด แลวนำขอมูลที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและ
ความถูกตองในการกำหนดรหัส และจัดลำดับขอมูล เพื่อนำไปสูการวิเคราะหประมวลผลตอไป 

 ผูวิจัยเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ ( re enc ), คาสถิติ
ร อยละ ( ercentage), ค าเฉล ี ่ย ( ean), ส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ( tandard e iation), ndependent 
Sample t-test, F-test (One- a  ),  ( east igni icant i erence) แ ล ะ  Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient 

 

 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.57 

อายุ 20 - 30 ปรอยละ 26.67 สถานภาพสมรส รอยละ 48.57 ปฏิบัตงิานอยูในตำแหนงผูเย็บ รอยละ 54.76 มีอายุ
งานมากกวา 10 ป รอยละ 46.67 

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน 
โดยผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ดานจิตใจ 

มรีะดับความผูกพันตอองคการมาก รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน และต่ำที่สุดคือ ดานการคงอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ดานจิตใจ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานจิตใจโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานพรอมที่จะใหความรวมมือตอบริษัทอยางเต็มใจ มรีะดับความ
ผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานหวงใยและคอยระวังไมใหบริษัทเสื่อมเสีย และต่ำที่สุดคือ ทานรูสึกวา
เปนสวนหนึ่งของบริษัทนี้ 

2. ดานการคงอยู จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ สภาพแวดลอมในการทำงานมีความเหมาะสม   
มีระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานม่ันใจวาบริษัทมีความมั่นคงและสามารถทำงานจน
เกษียณอายุได และต่ำที่สุดคือ ทานไดรับสวัสดิการตางๆที่บริษัทจัดใหอยางเหมาะสม 

3. ดานบรรทัดฐาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานทุมเทและเสียสละในการทำงานใหบริษทัอยาง
เต็มความสามารถเสมอ มีระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานคิดวาไดพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองเมื่อทำงานในบริษัทแหงนี้ และต่ำที่สุดคือ ทานเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทอยูเสมอ 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการคงอยูในองคกร โดยผูตอบแบบสอบถามมีการคงอยูในองคกรโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานยังคงทำงานในบริษัทแหงนี้เพื่อสั่งสมประสบการณ    
มีระดับการคงอยูในองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมั่นใจวา อีก 3-5 ปขางหนาทานจะยังทำงานอยูในบริษัทนี้ 
และต่ำที่สดุคือ ทานเต็มใจทีจ่ะปฏิบัตงิานอยูในบริษัทนี้ 

จากการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ Independent sample t-test ในการ
ทดสอบกับการคงอยูในองคกรพบวา เพศชายมีผลตอการคงอยูในองคกรโดยรวมไมแตกตางจากเพศหญิง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากการวเิคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ F-test วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
One-way ANOVA ในการทดสอบกับการคงอยูในองคกร พบวา อายุ และอายุงานที่ตางกันจะมีผลตอการคงอยูใน
องคกรที่แตกตางกัน ในขณะที่สถานภาพ และตำแหนงงาน จะมีผลตอการคงอยูในองคกรไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในทุก
ดานมีความสัมพนัธเชิงบวกกับการคงอยูในองคกรตอบริษทั เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด โดยรวมอยูในระดับสูง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r .764) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคงอยู มีความสัมพันธเชิงบวกที ่
r .707 ดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r .648 และดานจิตใจ มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r .538 ตามลำดับ 

  

 

จากผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่องปจจัยความผูกพันที่มีผลตอ
การคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
จะมีการคงอยูในองคกรที่แตกตางกัน 

จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลตางกันที่สงผลตอการคงอยูในองคกรแตกตางกันไมทุก
ดาน อายุ และอายุงานที่ตางกันจะมีผลตอการคงอยูในองคกรที่แตกตางกัน ในขณะที่เพศ สถานภาพ และตำแหนง
งาน จะมีผลตอการคงอยูในองคกรไมแตกตางกัน ซึ่งอาจใหเหตุผลไดวา พนักงานที่มีอายุ และอายุงานที่มาก ถือวา
เปนผูที่มีประสบการณในการทำงานที่สูง มีความชำนาญในตำแหนงงานของตนเองที่มาก และสามารถสรางผลผลิต
ใหกับบริษัทไดเปนจำนวนมาก รวมถึงอายุงานที่มากจะมีผลทำใหไดรับคาตอบแทนมากขึ้น จึงทำใหผูที่มีอายุมาก 
และอายุงานมาก มีการคงอยูในองคกรมากกวาผูที่มีอายุนอย และอายุงานนอย ซึ่งจากผลการวิจัยสอดคลองกับ           
ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรใน
อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสรุปไดวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน  
จะสงผลกระทบตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรในอุตสาหกรรมการโรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 ปจจัยความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับ
ปฏิบัตกิารบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ปจจัยความผูกพันตอองคกรที่มคีวามสัมพนัธกับการคงอยูในองคกรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด พบวาปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับ
ปฏิบัตกิารในทุกดานมีความสัมพนัธเชิงบวกกับการคงอยูในองคกรตอบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด โดยรวมอยูใน
ระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r .764) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคงอยู มี
ความสัมพันธเชิงบวกที่ r .707 ดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r .648 และดานจิตใจ มีความสัมพันธ
เชิงบวกที่ r .538 ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับ พิมพกมล จักรานกุล (2559) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความผูกพัน
ตอองคกรและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีตอการธำรงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจัยสรุปวา ความผูกพันตอองคกรและคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธกับการธำรงรักษา
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวในทิศทางบวก ระดับสูง 

 

 

 การวิจัยเรื่องปจจัยความผูกพันที่มีผลตอการคงอยูในองคกรของระดับปฏิบัติการ
บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สามารถบงชี้ใหเห็นวา การที่พนักงานมีความผูกพันตอองคกรนั้น สงผลใหพนักงาน
เกิดการคงอยูในองคกรมากข้ึน จากผลการศึกษาผูวิจยัจึงมีแนวทางในการเพิ่มความผูกพันตอองคกรของพนักงานให
มีมากขึ้นดังนี้ 

1. ดานจิตใจ องคกรควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางพนักงานภายในองคกร และ
ผูบริหาร เนื่องจากวาเม่ือพนักงานและผูบริหารมีความสัมพนัธที่ดีตอกันแลว จะทำใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพัน
กับตัวองคกรและเพื่อนรวมงาน เสมือนเปนครอบครัว และรูสึกไดเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้ 
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2. ดานการคงอยู ควรสรางแรงจูงใจในการทำงาน เชน มีการใหรางวัลสำหรับผูที่มผีลงานดี หรือชื่นชมผูที่
ไมมาทำงานสายตลอดเดือน เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหดีตอไป และควรมีเกณ การวัดผล
เพื่อจายคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆใหเหมาะสมและโปรงใส เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมั่นคงและเต็มใจที่
จะทำงานใหกับองคกรตอไป รวมไปถึงทำใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งข้ึนดวย 

3. ดานบรรทัดฐาน ควรมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของพนักงาน เพื่อใหพนักงานเกิดความพึง
พอใจในงาน ทำใหพนักงานมีความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความสามารถและความพยายามในการทำงานในหนาที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

 

1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบดานความผูกพันตอองคกรระหวางพนักงานออฟฟศ (พนักงานสวน
สำนักงาน) และพนักงานระดับปฏิบัตกิาร (พนักงานสวนโรงงาน) เพื่อใหทราบถึงขอมูลปจจัยที่เหมือนหรือแตกตาง
กันครบทั้งองคกร ทำใหองคกรสามารถทราบถึงปญหาท่ีตองแกไขไดครบทุกจุด 

2. งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคนควาเชิงปริมาณ ผูที่สนใจทำวิจัยหัวขอนี้อาจทำการศึกษาคนควางานวิจยัเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณเพิ่มเติมได เพื่อใหไดทราบถึงขอมูลและทัศนคติของพนักงานที่มากยิง่ข้ึน 

3. ควรมีการเก็บขอมูลเพื่อวัดผลหลังจากนำขอมูลจากการวิเคราะหไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อให
ทราบวาแนวทางการพัฒนาความผูกพันตอองคกรนั้น เมื่อนำไปปฏิบัติจริงจะสามารถเห็นผลสำเร็จไดมากนอย
เพียงใด 
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Characteristics of executives that are related to tax planning case study of companies 
in Bang Khun Thain district, Bangkok

   ปรัชศดาพร  บนุนาค 

    บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
   ดร. ฉัตรพล  มณีกูล 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาทศันคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร เพื่อศึกษาการแสวงหาความรู
ทีเ่ก่ียวกับภาษีอากรของผูบริหาร เพื่อศึกษาความเชี่ยวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารและ เพื่อศึกษาการวางแผน
ทางบัญชีของผูบริหาร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ดําเนิน
เก่ียวกับธุรกิจการผลิตที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน สถิติทีใ่ชในการวิจยัคือ 
คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเคร่ืองจักร  
6-10 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 42.7 มีทุนจดทะเบียน 5-10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.5 มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ 11-20 ป คิดเปนรอยละ 35.1 มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.0 มีจํานวน
พนักงาน 1-50 คน คิดเปนรอยละ 63.8 และ ระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.3 
จากผลการพิสจูนสมมติฐานพบวา ทัศนคติ ของผูบริหารที่มีตอภาษี การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษี และ
ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษี มีความสัมพนัธการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The objective of this research was to study the attitudes of the administrators towards 

taxation, to study the pursuit of knowledge related to taxation of executive, of study the expertise 
in taxation of executive, and to study the accounting planning of executive, by using 
questionnaire with the sample group, executive and accounting department of various companies, 
that deals with the production business located in Bang Khun Thian District, Bangkok, 384 
people. The statistic used in the research were Mean, Percentage, Standard Deviation and 
person’s Simple Correlation Coefficient (Pearson Product Moment Correlation Coefficient).
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The results found that most respondents engaged in manufacturing business, with 6-
10 machines, representing 42.7 percent, with registered Capital of 5-10 million baht or 44.5 
percent, the duration of business is 11-20 years representing 35.1 percent, with an average 
annual income of more than 20 million baht or 44 percent, the number of employees is 1-50 
people or 63.8 percent and the level of education of administrations at the bachelor degree 
level, accounting for 50.3 percent. Based on the results of the hypothesis testing it was 
found that the management attitude toward taxation, the pursuit of knowledge of tax 
executives and the expertise of the tax executives, related to tax planning with Statistical 
Significance at the level of 0.05. 

Key Word : Accounting quality, withholding tax, accounting office. 
 

การวางแผนภาษีอากรเปนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรายงานทางการเงิน โดยมุงหวังใหเสียภาษีอากรของ
องคกรเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณ และวิธีการควบคูไปกับการดําเนินกิจการเพราะภาษีอากรเปน
ผลทางกฎหมาย ผูเสียภาษีตองชําระตามระยะเวลากําหนด การวางแผนภาษีอากรตองอาศัยความรู ความชํานาญ 
ขอกฎหมายภาษีอากรที่เก่ียวของ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหการวางแผนภาษีอากรมีประสิทธิภาพและ
ไดรับประโยชนหรือเลือกวิธีการปฏิบัตติามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

การวางแผนภาษีตองมีการวางแผนกอนเร่ิมดําเนินการหรือเร่ิมกอสรางในแตละโครงการหรืออาจจะ
วางแผนภาษีอากรเมื่อกิจการไดดําเนินงานไปไดสักระยะหนึ่ง หรือเลือกที่จะวางแผนภาษีสําหรับตนป (รอบระยะ 

เวลาบัญชี) เพื่อการปฏิบัตไิดอยางรวดเร็ว ผูวางแผนภาษีอากรจะตองมีความรูความเขาใจภาษีอากรที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่เก่ียวของ
รวมถึงระบบบัญชี การจัดทําบัญชีตามการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ เพื่อใหการวางแผนภาษีอากร
จัดทําไดอยางถูกตองและปฏิบัติไดอยางรวดเร็วแมนยํา ลดขอผิดพลาด เพื่อใหเสียภาษีอากรครบถวนไมถูก
สรรพากรประเมินยอนหลังเปนไปตามวัตถุประสงคที่กิจการวางไว (สุเทพ พงษพิทักษ, 2560) 

เพื่อใหการเสียภาษีอากรถูกตองและครบถวน ปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนกับงานดานบัญชีและ
ภาษีอากร ในการบริหารธุรกิจของกิจการจึงจําเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงระบบดานบัญชีใหถูกตอง 
สอดคลองตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีคือระบบเอกสารตาง ๆ วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีภาษี
อากรโดยหลักเกณ ที่ชัดเจนสมเหตุสมผล ผูบริหารจึงไดมีการวางแผนภาษีอากร (สามารถ ปรมานิติวิ์, 2560) ซ่ึงผู
มีหนาที่วางแผนในกิจการ ไดแก บัญชีและการเงินของกิจการ นักกฎหมายของกิจการหรือบุคคลภายนอก ผูเชียว
ชาญดานภาษีอากรหรือผูวางระบบบัญชีภาษีอากร ความรับผิดชอบของทุกคนในกิจการจะตองมีการปรึกษากัน 
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นเพื่อปองกันปญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

จากปญหาท่ีพบคือคุณลักษณะของผูบริหารมีความเชี่ยวชาญ หรือมีความรูความเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับภาษี
ตาง ๆ ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนภาษีอากร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะของ
ผูบริหารที่มคีวามสัมพันธกับการวางแผนภาษี เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริการ การแสวงหาความรูดานภาษีของผูบริการ 
และความเชี่ยวชาญดานภาษีของผูบริหาร กับการวางแผนทางบัญชีวามีความสัมพันธกันหรือไม เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาการวางแผนภาษีอากร ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนในกิจการอยางมีประสิทธภิาพ มากยิ่งข้ึน 
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1. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากรในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการแสวงหาความรูที่เก่ียวกับภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความเชียวชาญดานภาษีอากรของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการวางแผนทางบัญชีของผูบริหารในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผูบริหาร หมายถึงผูที่มีตําแหนงเปนหัวหนาหรือผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในหนวยงานหรือ
องคกร ที่มีทักษะ มคีวามรู ความสามรถในการนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 บริษัทจํากัด หมายถึง องคการธุรกิจที่เกิดจากการรวมกันของบุคคลที่มีจุดประสงคเดียวกัน ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

เพื่อแสวงหากําไร โดยเปนหุนสวนรวมกันลงทุนกอตั้งบริษัทตามกฎหมายกําหนดชื่อบริษัทตั้งข้ึนเพื่อใชอางอิงแทน
กลุมบคุคลและบริษัทที่จัดตั้งข้ึนมีสถาพนติิบุคคล ซึ่งจัดตั้งข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุน มีมูลคาเทา ๆ กัน ผูถือหุนตาง
รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินลงทุน 

ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใชเปนประโยชนสวนรวม โดยที่จะมีกําหนดการ
ชําระภาษีอยางชัดเจน 

ทัศนคติดานภาษีอากร หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอการชําระภาษีอากร                
ตามหนาที่ กฎขอบังคับ และบทลงโทษ 

คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่แสดงใหเห็นเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนทางดานบวกและดานลบ โดยที่ไม
สามารถวัดคาไดตายตัว 

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจําแนกประเภทของขอมูลจากสมุดบญัชี เอกสารการพิมพ วิธกีารดําเนินงาน 

ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการนําเคร่ืองมือและอุปกรณเขามาใชในการจัดทํารวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานของกิจการ และนําเสนอขอมูลใหเสร็จสมบูรณ 

การแสวงหาความรูดานภาษีอาการ หมายถึง การศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับภาษีอากร หรือมีความรูความเขาใจแตไมชัดเจนจึงตองการหาขอมูลเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงสิ่ง ๆ นั้น
อยางแทจริง ซ่ึงอาจจะหาไดจากแหลงตาง ๆ เชนหองสมุด การสอบถามผูรู การทดลอง หรือการหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน  

ความเชี่ยวชาญดานภาษีอากร หมายถึง ผูที่มีความเชี่ยวชาญในภาษีอากร ในการใชอยางทางการที่ชัดเจน
เปนความสามารถของบคุคลในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจเปนทักษะทางดานรางกาย สติปญญาและสังคมที่เกิดข้ึนจา
การเรียนรู ฝຄกฝน การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการจัดการที่กระทําบอย ๆ  
 การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต เก่ียวกับการแกปญหาและ
ปองกันปญหาทางภาษีอากร เพื่อใหการเสียภาษีอากรและการปฏิบัติทางการภาษีเปนไปโดยถูกตองครบถวน ตาม
หลักเกณ  วิธกีารและเงื่อนไขที่กําหมายกําหนดทั้งนี้การเสียภาษีเปนจํานวนนอยที่สุด โดยไมหลีกเหลี่ยงทางภาษี
อากรรวมทั้งการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
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ในการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา
บริษัทจํากัดในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจยัไดมกีรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 

 

 

 

-

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทจํากัด ในอุตสาหกรรม การผลิตที่ตั้งอยูใน
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
ดังนั้นขนาด ตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ . . Cochran โดยกําหนดระดับ           

คาความเชื่อมันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, หนา 74)  
-

ใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกิน 

รอยละ 5 ทีร่ะดับความเชื่อมันรอยละ 95 จากการคํานวณตามสูตรขางตน ทําใหสามารถระบุจํานวนกลุมตวัอยางได
ที่จํานวน 384 คน การสุมตัวอยางที่ใชเปนวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือก
กลุมตวัอยางโดยพิจารณาจากากรตัดสินใจของผูวิจยัเอง คือ ลักษณะกลุมตวัอยาง ของธุรกิจทั่วไป โดยเก็บขอมูลใน
สถานที่ผูวิจยัสะดวกในการแจกแจงแบบสอบถามและสามารถเขาถึงสถานที่นั้นได

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนจาก
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษ ี 

โดยที่ขอคําถามไดคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัยและแบงเปน 5 ตอน ดังนี้  
สวนที่ 1 แบบสอบถามดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดเฉลี่ยตอป จํานวนพนักงาน และระดับการศึกษาผูบริหาร โดยใหผูตอบทํา
เคร่ืองหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 
(Multiple Choice) 

 

1. ทัศนคติที่มีตอภาษีอากร 
2. การแสวงหาความรูดานภาษอีากร 
3. ความเชี่ยวชาญดานภาษีอากร 

338



สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร  
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีอากร  
สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร  
สวนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับการวางแผนภาษีอากร  
โดยที่ในสวนที่ 2-5 ไดใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ Likers 

(รุจเรขา วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ที่สุด 

สาํหรับการแปลผลการวิจัยของแบบสอบถามผูวิจยัจะแปลผลเปน 5 โดยใชเกณ เฉลี่ยในการอภิปรายโดย
คํานวณชวงความกวางของขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริชยั พงษวิชัย, 2551) 
 ความกวางของอันตรภาคชั้น = จํานวนคะแนนสูงสุด-จํานวนคะแนนตํ่าสุด 

      จํานวนชั้น 

      =  5 - 1 

      5 

      =  0.8 

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดทําการขอหนังสือจากทางบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
เพื่อทําการขออนุญาตในการเก็บขอมูล จากนั้นจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 384 ชุด ประกอบดวย 

3.1 ทาง Online ซึ่งเปนลูกคาของผูวิจยัในเขตบางขุนเทียน จํานวน 21 ราย 

3.2 ทาง E-Mail ซึ่งเปนลูกคาผูสอบบัญชีเก่ียวกับธุรกิจการผลิต จํานวน 68 ราย 

3.3 ผูวิจยัไดเขาพบผูตอบแบบสอบถามโดย จํานวน 145 ราย 

3.4 ผูชวยในการแจกแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน แบงออกเปน 3 เสนทางไดแก 
  1) เสนหลัก ถนนพระราม2 จํานวน 50 ราย 

  2) เสนเขตบางขุนเทียนชายทะเล จํานวน 50 ราย 
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  3) เสนเขตทาขาม จํานวน 50 ราย 

โดยที่ไดมีการตรวจสอบความสมบรูณของคําตอบในแบบสอบถาม จากนั้นจึงจัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อนํา
ขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ
4

 4.1 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการวัด โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.66 (สุรพงษ คงสัตย, 2557) มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม  

4.2 การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดสอบใช (Pre-test) กับกลุมประชากร จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อใหแนใจวาคําถามแตละขอสามารถตอบไดสะดวก
และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามอยางเหมาะสม รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซ่ึงคาที่สามารถ
วิเคราะหไดในการวิจัยในคร้ังนี้ เทากับ 0.944 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
5.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย 

เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา ในการประเมินคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และเก็บขอมูลจากผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

5.2 แหลงทุตยิภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 

การศึกษาหนังสือ ตําราเรียนทางวิชาการ และเอกสารคนควาที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มี
ความสัมพันธกับการวางแผนภาษี ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับทัศนคติ แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของกับการแสวงหาความรู ขอมูลทั่วไปที่เก่ียวกับภาษี แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษี และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

n  384 

มีเคร่ืองจักร 1-5 เคร่ือง 
มีเคร่ืองจักร 6-10 เคร่ือง 
มีเคร่ืองจักร 11-15 เคร่ือง 
มีเคร่ืองจักรมากกวา 15 เคร่ือง 

120 

164 

58 

42 

31.3 

42.7 

15.1 

10.9 

384
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 จากตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทธุรกิจการผลิตของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทธุรกิจการผลิตแบบมีเคร่ืองจักร 6-10 เคร่ือง จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 

42.7 รองลงมาคือ แบบมีเคร่ืองจักร 1-5 เคร่ือง จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 31.3 แบบมีเคร่ืองจักร 11-15 
เคร่ือง จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 15.1 และ แบบมีเคร่ืองจักรมากกวา 15 เคร่ือง จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 

10.9 ตามลําดับ 

 

n  384 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

5-10 ลานบาท 

10-15 ลานบาท 

มากกวา 20 ลานบาท 

122 

171 

49 

42 

31.8 

44.5 

12.8 

10.9 

384

 จากตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของทุนจดทะเบียนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีทนุจดทะเบียน 5-10 ลานบาท จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือมีทุนจด
ทะเบียนต่ํากวา 5 ลานบาท จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 31.8 มีทุนจดทะเบียน 10-15 ลานบาท จํานวน 49 ราย 

คิดเปนรอยละ 12.8 และมีทนุจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 

 

n  384 

นอยกวา 5 ป 
5-10 ป 
11-20 ป 
มากกวา 20 ป 

63 

112 

135 

74 

16.4 

29.2 

35.1 

19.3 

384

 จากตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 11-20 ป จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 
35.1 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5-10 ป จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 29.2 มีระยะเวลาใน
การดําเนินธุรกิจ มากกวา 20 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 19.3 และมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจนอยกวา 
5 ป จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 16.4 ตามลําดับ 
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n  384 

ต่ํากวา 5 ลานบาท 

5–10 ลานบาท 

10–20 ลานบาท 

มากกวา 20 ลานบาท 

60 

85 

70 

169 

15.7 

22.1 

18.2 

44.0 

384

 จากตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของรายไดเฉลี่ยตอปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือ          

มีรายไดเฉลี่ยตอป 5-10 ลานบาท จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 22.1 มีรายไดเฉลี่ยตอป 10-20 ลานบาท จํานวน 70 ราย 

คิดเปนรอยละ 18.2 และมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ํากวา 5 ลานบาท จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ 
 

n  384 

1-50 คน 

51-100 คน 

105-150 คน 

มากกวา 150 คน 

245 

119 

6 

14 

63.8 

31.0 

1.6 

3.6 

384

 จากตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของจํานวนพนักงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน 1-50 คน จํานวน 245 ราย คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมาคือ มีจํานวน
พนักงาน 51-100 คน จํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ มีจํานวนพนักงาน มากกวา 150 คน จํานวน 14 ราย           
คิดเปนรอยละ 3.6 และมีจํานวนพนักงาน 101-150 คน จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ  
 

n  384 

ปวช-ปวส 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

อ่ืน ๆ  

40 

193 

113 

38 

10.4 

50.3 

29.4 

9.9 

384
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 จากตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระดับการศึกษาผูบริหารของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 
50.3 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาผูบริหารอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 มีระดับ
การศึกษาผูบริหารอยูในระดับ ปวช-ปวส จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 10.4 และ มีระดับการศึกษาผูบริหารอยู
ในระดับอ่ืน ๆ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 9.9 ตามลําดับ 
 

 

 

 

Pearson Correlation 0.644 

ig.2-tailed 0.000  

ความสัมพนัธ มีความสัมพนัธในระดบัคอนขางสูง 
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 จากตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับ
การวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบวา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอ
ภาษีมคีวามสัมพนัธการวางแผนภาษอีากรอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( ig  0.00) โดยที่มคีวามสัมพนัธ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง ( earson orrelation  0.644) 

 สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร จากการพิสูจน
สมมติฐาน พบวา ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีมีความสัมพันธการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่มีความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง 
 

Pearson Correlation 0.480 

ig.2-tailed 0.000  

ความสัมพนัธ มีความสัมพนัธในระดับปานกลาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 8 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความ 

สัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบวา การแสวงหา
ความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
( ig  0.00) โดยที่มคีวามสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ( earson orrelation  0.480) 

สมมติฐานที่ 2 การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพนัธกับการวางแผนภาษีอากร จากการ
พิสูจนสมมติฐาน พบวา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษี มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยที่มคีวามสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
 

Pearson Correlation 0.662 

ig.2-tailed 0.000  

ความสัมพนัธ มคีวามสัมพนัธในระดบัคอนขางสูง 
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 จากตารางที่ 9 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ความเชี่ยวชาญ 

ของผูบริหารดานภาษีมคีวามสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

พบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ( ig  0.00) โดยที่มคีวามสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง ( earson orrelation  0.662) 

สมมติฐานที่ 3 ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร จากการ
พิสูจนสมมติฐาน พบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยที่มีความสัมพนัธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางสูง 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษา
บริษัทในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอภาษีอากร มีความสัมพันธ
กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ ซ่ึงเกิดมาจากประสบการณที่แตละ
บุคคลไดรับมา ทําใหมีผลตอกระบวนการทางความคิด อารมณ และความรูสึก หาผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการ
วางแผนภาษี ยอมทําใหเกิดการสนับสนุนและพัฒนาการวางแผนภาษีใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน และในทางกลับกัน 
หากผูบริหารมีทศันคติทีไ่มดเีก่ียวกับการวางแผนภาษี จะสงผลใหเกิดการวางแผนภาษีที่ไมมปีระสิทธิภาพ เพราะขาด
การ ใสใจและใหความสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Daniel Katz (1960) ที่ไดกลาวไววา ตัวบุคคลทุกคนจะ
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อาศัยทัศนคติเปนเคร่ืองยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรม ของตนใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชน แกคนสูง
ที่สุด และใหมผีลเสียนอยที่สุด ดังนี้ ทัศนคติจึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอนใหเห็น ถึงเปาหมายที่พึงประสงค และ
ทีไ่มพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่จะทําใหแนวโนมของพฤติกรรมเปนไปในทางที่ตองการมากที่สุด 

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวา การแสวงหาความรูของผูบริหารดานภาษีอากร         
มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจากกฎหมายที่เก่ียวของกับการเสียภาษีอากรไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศในปจจุบัน ซ่ึงผูที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษีจําเปนที่
จะตองมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอด เพื่อใหรับทราบถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับการเสียภาษี ทําใหการวางแผนภาษีขององคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ราณี อมรศรีสุข (2557) ที่ไดศึกษาเร่ือง การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอม
รถยนต กรณีศึกษาบริษัท ไทย จํากัดซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปญหาท่ีมีระดับความสําคัญตอการวางแผนภาษีอากร
ของธุรกิจตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอมรถยนตของบริษทั ไทย จํากัด คือปญหาดาน ตัวบทกฎหมายที่มีเปน
จํานวนมากและมีความซับซอน รวมไปถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และปญหา
บุคลากรที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรที่เก่ียวของกับธุรกิจ ขาดการฝຄกอบรม และขาดการพัฒนา
ความรูทางดานภาษีอากรอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดวางแนว
ทางการโดยการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษีมีการแสวงหาความรูและขอมูล
เพิ่มเติม รวมไปถึงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมและพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษทัทางดานภาษีอากรควบคูไปกับการสรางผลกําไร 

จากการวเิคราะหขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานพบวา ความเชี่ยวชาญของผูบริหารดานภาษีอากร มีความสัมพันธ 
กับการวางแผนภาษีอากร เนื่องจาก ในการวางแผนภาษีนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนภาษีจําเปนจะตองมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดี ซึ่งหากไมมีความรูความเขาใจที่เพียงพอแลว การวางแผนภาษีจะไมสามารถแสดง
ประสิทธิภาพสูงสุดได ดังนั้น ผูบริหารที่เปนผูใหคําปรึกษาและตรวจสอบจําเปนจะตองมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับดานภาษี
เปนอยางมาก เพื่อเปนการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนภาษี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัชดา สวุรรณเกิด (2557) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของผูบริหารดานการเงิน
และกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน ผลการศึกษาพบวา ความเชียวชาญดานบัญชีและภาษีของ
ผูบริหารดานการเงินและ กรรมการบริษัทมีความสัมพันธกับการวางแผนภาษ ีที่ระดับความเชื่อมัน 95  

 

 

1. ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูของบุคลากรที่เก่ียวของเก่ียวกับภาษีอากร ใหมีความรูความ
เขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับภาษีที่มีการปรับปรุง ใหเปนปจจุบัน  
 2. ควรมีการสนับสนุนการหาขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับภาษีใหแกบุคลากร เชนการแนะนําการเขาถึง
แหลงขอมูลทางเว็ปไซต การหาบทความหรือหนังสือเก่ียวกับการวางแผนภาษีใหบุคลากรไดศึกษา รวมไปถึงการ
จัดการฝຄกอบรมเก่ียวกับการวางแผนภาษีใหมีประสิทธิภาพ ใหแกบุคลากรที่เก่ียวของไดพัฒนาความสามารถ 
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 3. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการกันในแตละแผนกในองคกร เพื่อใหรวมกัน
วางแผนภาษีขององคกร ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดแนวทางการปฏิบตังิานที่สามารถเปนไปไดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ทําการใหขอมูลแกบคุลากรและผูบริหารเก่ียวกับขอดีของการวางแผนภาษี เพื่อทําใหผูที่มีสวนรวมในการ
วางแผนภาษีขององคกร ไดมีทัศนคติที่ดีตอการวางแผนภาษีขององคกร ทําใหการวางแผนภาษีไดมีความสําคัญและ
ใสใจจากหลายฝายในองคกร ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนภาษีขององคกรไดในอนาคต 

 

 
1. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่

อยูในระดับนอย ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียว
ภาษีเทศบาลและบํารุงทองที่ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาการ
วางแผนภาษีได 
 2. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีสรรพสามิตอยูในระดับนอย 

ผูวิจยัจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวภาษีสรรพสามิต เพื่อเปน 

แนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสงูข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได 
 3. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีศุลกากรอยูในระดับนอย 
ผูวิจัยจึงเสนอวาในการวิจัยในคร้ังหนา ควรมีการศึกษาเจาะลึกเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวภาษีศุลกากร      
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความใหมีสงูข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาการวางแผนภาษีได 

4. ควรศึกษาเชงิคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกตการณประกอบดวย เพื่อใหการศึกษามีเนื้อหา
สมบูรณมากยิง่ข้ึน 

5. ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ เชนที่มีความสัมพันธกับการวางแผนภาษีอากร เชนความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับภาษีอากรของผูวางแผนภาษี 

6. ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธภิาพการวางแผนภาษี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการวางแผนภาษีใหมี
ประสิทธิภาพ
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The Relationship between the Provision of Accountant and the Accounting Problems 
of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Amphoe Sri Racha, Chonburi Province 

พรรษพร  นิวัตเสริมไชย 
    บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

   ดร. ฉัตรพล มณีกูล 
    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2) ระดับของปญหาการทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (3) ความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับ
ปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ ผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 399 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิจัย คือ การวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษ และดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ระดับปญหา
การทําบัญชี ดานลูกคา ดานภาษีอากร ดานมาตรฐานการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรับผิดชอบ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
(3) ขอกําหนดของผูทาํบัญชีมคีวามสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี  
 

ABSTRACT
This research is aimed to: 1) study the level of the accountant’s requirements in small 

and medium size enterprises (SMEs) locating in Amphoe Sri Racha, Chonburi province, 2) 
study the level of accounting problems of SMEs in Sri Racha district, Chonburi province, and 
3) study the relationship between the requirements of the accountant and the accounting 
problems found in SMEs in Sri Racha district, Chonburi province. The sample size consists 
of 399 accountants working in SMEs businesses. The questionnaires are used to collect the 
data. The descriptive statistical data include percentage, mean, and standard deviation. The 
data are also analyzed by using Pearson product-moment correlation coefficient.
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The findings showed that (1) the overall value of accountant’s requirements in terms 
of knowledge, competency, obligation, special skills, human relations skills, and participation 
in profession is at the high level, (2) the overall value of accounting problems in terms of 
client, taxes, accounting standard, information technology, obligation, and accountability of 
SMEs in Sri Racha district, Chonburi province is at the high level, and (3) there is a positive 
relationship between the accountant’s provision and accounting problems.

Keywords : The requirements of accountant, accounting problems, small and medium 
enterprise (SMEs)

 

การดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( mall and edi m Enterprises หรือ Es) 
มีเปนจํานวนมาก มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการพัฒนาความสามารถในการประกอบ            
การระดมทุน การจางงาน การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ และการจัดหาบริการและสิ่งตาง ๆ ใหกับธุรกิจขนาด
ใหญ อีกทั้งยังเปนตลาดและจําหนายสินคาของธุรกิจขนาดใหญดวย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                 
จะเจริญเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญไดนัน้ตองอาศัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ในปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยังประสบกับปญหาและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจหลายประการไมวาจะเปนปญหาดานการ
จัดการ ดานการตลาด ดานแรงงาน ดานเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชียังไม
สมบูรณและไมสามารถนําตัวเลขที่ไดมาใช ในการวางแผนและตัดสินใจ โดยเฉพาะธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปหาง
หุนสวนและบริษัทยังมีการดําเนินการเปนแบบครอบครัว บุคลากรที่มียังมีความรูความสามารถดานการบัญชีไม
เพียงพอ ไมสามารถดาํเนินงานรวบรวมขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง  

ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติ
บคุคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรวมคา ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิตสินคา หรือใหบริการ 
หนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยมักจะกําหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดจํานวนการจางงาน 
และมูลคาสินทรัพยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 สําหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากร
ไมไดมีคํานิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไววามีลักษณะอยางไร แตไดอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร
ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน ลดอัตราภาษีเงินได ยกเวนภาษีเงินได 
การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง เปนตน ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากร สรุปไดดังนี้ 
(กรมสรรพากร, 2562) 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการอบรมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตั้งแตปงบประมาณ 2548 ถึงปงบประมาณ 
2556 พบวา วิสาหกิจบางสวนที่ไดรับการอบรมไมสามารถจัดทําบัญชีไดตามแนวทางที่กรมตรวจบัญชีสหกรณได
วางไวหรือไมสามารถใชประโยชนจากการจัดทําบัญชีไดแตมีวิสาหกิจบางสวนที่สามารถจัดทําบัญชีตามแนวที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณไดวางไว สามารถนํารายงานทางการเงินไปปรับปรุงและพัฒนากิจการใหดําเนินธุรกิจไดอยาง
มัน่คง ดังนั้นการที่วิสาหกิจชุมชนแตละแหงจะดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืน การจัดทําบัญชีเปนปจจัย
สาํคัญที่จะทําใหวิสาหกิจเหลานั้นประสบความสําเร็จ วิสาหกิจที่ไดรับการจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 
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2,014 แหงในปงบประมาณ 2557-2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดทําการคัดเลือกวิสาหกิจชุมขนจํานวน 19 แหงที่
มีความพรอมใหการสงเสริมการจัดทําบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อนําความรูไดไปพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนมีเปนจํานวนมากไมประสบความสําเร็จตามที่ได
ตั้งเปาหมายไวและประสบปญหาในการประกอบธุรกิจหลายประการ ไมวาจะเปนดานการจัดการ ดานการตลาด 
ดานแรงงาน ดานเทคโนโลยีการผลิต และดานการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะปญหาทางดานบัญชี ยังมีการจัดทํา
บัญชีที่ไมเปนระบบและไมสามารถนําตัวเลขที่ไดมาใชในการวางแผนและตัดสินใจได เนื่องจากเมื่อไดรับทุน
สนับสนุนจากภาครัฐแลวก็ดําเนินงานโดยขาดการวางแผนและขาดการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนผลมาจาก
ขาดการใหความสําคัญตอการจัดทําบัญชีเพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 
ดังนั้นเมื่อเงินทุนหมดลงก็มักจะเลิกดําเนินงานในที่สุด (ขวัญชนก หานนิมติกุลชัย, 2556) 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงจึงไดใหความสนใจและใหการสนับสนุนทางดานขอมูลในการ
ดําเนินงานและแหลงเงินทุน มีการออกกฎหมายสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีสาระสําคัญในการ
เขาชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่
เก่ียวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ข้ึนมาอีกหลายแหง เชน สถาบันสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) การปรับบทบาทของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมมีขนาดกลางและขนาดยอม (บอย.) 
เปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย ตาง ๆ ก็มีนโยบายให
ความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากข้ึน เนื่องจากหากกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีความแข็งแกรงสามารถยืนหยัดและแขงขันกับสินคาตางประเทศไดก็จะกลายเปนรากฐานสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป 

สาํหรับกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ดําเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคลนั้น เปน
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตองมีการจัดทํางบ
การเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิจการ ซ่ึงงบการเงินตองสงเสริมการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพิ่ม
ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหงายข้ึน สงเสริมใหเกิดความสม่ําเสมอและเปรียบเทียบกันไดชวยใหผูใชงบ
การเงินเกิดความเชื่อมั่น นําไปสูการเติบโตของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม แตดวยขอจํากัดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ยังมีปญหาหลายประการ โดยเฉพาะปญหาดานการเงินที่สําคัญ คืองบการเงินไม
นาเชื่อถือ ขาดระบบบัญชีที่ดีและไมเก็บเอกสารการคา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551) จึงสงผลใหความ
นาเชื่อถือของงบการเงินในกลุมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีแนวโนมทีจ่ะลดลง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชี
กับปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอเปน
แนวทางการพัฒนาแกไขขอบกพรอง นําไปสูการจัดทําบัญชีที่มีประสิทธิผลและนําไปพัฒนาระบบบัญชีสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมปีระสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จขององคกร 
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ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพ้ืนที่อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 2. เพื่อศึกษาระดับของปญหาการทําบญัชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาของการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานใน
หนาที่ มีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี 

สมมติฐานที่ 2 (H2) ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความสามารถพิเศษ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหา
การทําบัญชี 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ขอกําหนดของผูทําบัญชี  ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมใน 
วงการวิชาชีพ มีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ การศึกษาความสัมพนัธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหา
การทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ผูวิจยัไดทําการสรุป
และสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

(Independent) (Dependent)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1. ดานความ รูความสามารถ และความ
รับผิดชอบงานในหนาที ่
2. ดานความสามารถพิเศษ  
3. ดานการมีมนษุยสัมพนัธและการมีสวน
รวมในวงการวิชาชีพ 

1. ปญหาดานลูกคา 
2. ปญหาดานภาษีอากร 
3. ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี 
4. ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ปญหาดานความรับผดิชอบ 
6. ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง 
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ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 67,551 ราย (ขอมูลจากกรมการปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 2561) 
กลุมตัวอยาง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผูวิจัยใช

สตูรคํานวณของ aro amane (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ 
0.05 ไดกลุมตวัอยางจํานวน 399 ราย ดังนี้ 

n     N 
   1 (e)2 
      67,551 
   1  (67,551)(0.05)2 
    399 คน 
 เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตวัอยาง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตวัอยาง 
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก ( on enience ampling) ซ่ึงจะแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยาง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนครบตามจํานวนที่กําหนดไว ผูวิจัย
ขอเก็บแบบสอบถามจํานวน 399 ชดุ

 
ผูวิจยัไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน สาขาวิชาที่ศึกษา การฝຄกอบรมของผูจัดทําบัญชี และ
รายไดเฉลี่ย 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ไดแก ดานความรู ความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพของ
ผูทําบัญชีตอปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สวนที่  3 แบบสอบถามปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดแก ปญหา 
ดานลูกคา ปญหาดานภาษีอากร ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปญหาดาน
ความรับผิดชอบ 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
โดยใชคาเฉลี่ยเลขาคณิต (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .) อธิบายระดับความคิดเห็นในแตละดาน 

เกณ การพิจารณาคาเฉลี่ยดังนี้ 
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5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

จากนั้นนํามาเทียบกับเกณ คาคะแนนโดยกําหนดความหมาย ดังนี้ 
4.50-5.00 หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมาก 
2.50-3.49 หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับนอย 
0.50-1.49 หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสรางแบบสอบถามจากประเด็นที่ไดจํานวน 1 ชุด 

2. ใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบแบบสอบถาม หากไมสอดคลองผูวิจัยจะทําการแกไขหรือเพิ่มเติม
เพื่อใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับการวิจัยมากที่สุด 

3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิจัยแลวไปใหกลุมตัวอยางตอบ แบบสอบถาม 
ตามความจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากงานวิจัย และประมวลผลการวิจัย 
5. สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารายงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดแจกแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชสถิติวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการแจกแจงความถ่ี ( re enc ) รอยละ 
( ercentage) ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี และปญหาการทําบัญชี คาเฉลี่ยเลขคณิต 
( ean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( tandard e iation) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุป
และอธิบายลักษณะของตัวแปร 

3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่อใชในการวิเคราะหระหวางคุณภาพของขอกําหนดของผูทําบัญชี 
(ขอมูลเชิงปริมาณ) กับปญหาการทําบัญชี (ขอมูลเชิงปริมาณ) สําหรับนัยสําคัญในทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห 
กําหนดไวที ่0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ จะมีคาระหวาง -1  r  1 ความหมายคา r คือ 
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- คา r เปนลบ แสดงวา x และ  มีความสัมพนัธในทิศทางตรงขามกัน 
- คา r เปนบวก แสดงวา x และ  มีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน 
- คา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง x และ  มีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกันและความสัมพนัธมาก 
- คา r มีคาเขาใกล-1 หมายถึง x และ  มีความสัมพนัธในทิศทางตรงขามกันและมีความสัมพนัธมาก 
- คา r 0 แสดงวา x และ  ไมมคีวามสัมพนัธกัน 
- คา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ  มีความสัมพนัธกันนอย 
- การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ r    

0.01-0.20  มีความสัมพนัธกันในระดับต่ํา 
 0.21-0.40 มีความสัมพนัธกันในระดับคอนขางต่ํา 
 0.41-0.60 มีความสัมพนัธกันในระดับปานกลาง 
 0.61-0.80 มีความสัมพนัธกันในระดับคอนขางสงู 
 0.81-1.00 มีความสัมพนัธกันในระดับสูง 

 

1 x S.D.

ขอกําหนดของผูทาํบัญชี 3.88 0.43 มาก 
ดานความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานในหนาที่ 3.96 0.48 มาก 
ดานความสามารถพิเศษ 3.82 0.47 มาก 
ดานการมีมนษุยสัมพนัธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ 3.86 0.50 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตวัอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x 3.88) และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานความรู 
ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ และ
ดานความสามารถพิเศษ อยูในระดับมาก (x 3.96, 3.86 และ 3.82) ตามลําดับ 
 

2 x S.D.

ปญหาการทําบัญชี 3.90 0.45 มาก 
ปญหาดานลูกคา 4.02 0.50 มาก 
ปญหาดานภาษีอากร 3.92 0.62 มาก 
ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี 3.83 0.60 มาก 
ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.84 0.51 มาก 
ปญหาดานความรับผิดชอบ 3.94 0.57 มาก 
ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง 3.92 0.55 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x 3.90) และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ปญหาดานลูกคา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x  4.02) รองลงมาไดแก ปญหาดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหา
ดานภาษีอากร ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี (x  4.02, 3.94, 3.92, 3.92, 
3.84 และ 3.83) ตามลําดับ 

(x1) (x2) (x3) (Y)

ความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานในหนาที่ (x1)  1    
ดานความสามารถพิเศษ (x2) 0.692  1   
ดานการมีมนษุยสัมพนัธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ (x3) 0.709  0.702  1  
ปญหาการทําบัญชีของธุรกิจ Es ( ) 0.804  0.765  0.770  1 

 มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่ 
ดานความสามารถพิเศษและดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ มีความสัมพันธกับปญหา
การทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน หมายถึง หากมีขอกําหนดของผูทําบัญชีมากข้ึนหรือลดลง ปญหาของการทําบัญชีจะมากข้ึนหรือ
ลดลงในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มากที่สุดเทากับ 0.804 รองลงมา คือ           
ดานการมีมนุษยสมัพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพเทากับ 0.770 และดานความสามารถพิเศษเทากับ 0.765 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 สวน คือ 
(1) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะหระดับของขอกําหนดของผูทํา
บญัชีและระดับปญหาของการทําบัญชี (3) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  
 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.2 สวนใหญมีอายุอยูที่ 26-30 ป จํานวน 
126 คน คิดเปนรอยละ 31.5 ระดับการศึกษาสวนใหญศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 197 คน      
คิดเปนรอยละ 49.4 ประสบการณในการทํางานสวนใหญมีประสบการณอยูที่ 1-3 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
33.8 ตําแหนงงาน สวนใหญดํารงตําแหนงงานเปนผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานบริการรับทําบัญชีจํานวน 171 คน 
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คิดเปนรอยละ 42.9 สาขาวิชาที่ศึกษาสวนใหญศึกษาในสาขาการบัญชี จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70.2 การ
ฝຄกอบรมของผูจดัทําบัญชี สวนใหญเคยฝຄกอบรมของผูจัดทําบัญชี จํานวน 1-3 คร้ัง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 
66.7 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 12,001-15,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 32.8 
 2. สรุปผลการวิเคราะหระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชีและปญหาการจัดทําบัญชีของธุรกิจ Es  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลขอกําหนดของผูทําบัญชีและปญหาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้ 

2.1 ผลการวิเคราะหระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ไดแก ดานความรู ความสามารถและ 
ความรับผิดชอบงานในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษและดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการ
วิชาชีพ พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x 3.88) และเม่ือพิจารณาเปนดาน พบวาดานความรู ความสามารถ และความ
รับผิดชอบงานในหนาที่ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ และดานความสามารถพิเศษ 
อยูในระดับมาก (x 3.96, 3.86 และ 3.82) ตามลําดับ 

2.2 ผลวิเคราะหระดับปญหาการทําบัญชี ไดแก ปญหาดานลูกคา ปญหาดานภาษีอากร ปญหา
ดานมาตรฐานการบัญช ีปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาดานความรับผิดชอบ พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x 3.90) และเม่ือพิจารณาเปนดาน พบวา ปญหาดานลูกคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x  4.02) รองลงมา ไดแก ปญหา
ดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหาดานภาษีอากร ปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี (x  4.02, 3.94, 3.92, 3.92, 3.84 และ3.83) ตามลําดับ 
 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่            
มีความสัมพันธเชิงบวกับปญหาการทําบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิง
ปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย หมายความวา ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในหนาที่มีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี 

สมมติฐานที่ 2 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความสามารถพิเศษ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทํา
บัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย 
หมายความวา ขอกําหนดของผูทาํบัญชี ดานความสามารพิเศษมีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี 

สมมติฐานที่ 3 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ          
มีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิง
ปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย หมายความวา ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมี
สวนรวมในวงการวิชาชีพมีความสัมพนัธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี 

356



การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยและตีความขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

1. ปจจัยระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี 
ปจจัยระดับขอกําหนดของผูทาํบัญชี ผลการศึกษาวิจยั พบวา โดยรวมแลวผูทําบัญชีมีระดบัขอกําหนดของ

ผูทําบัญชีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู ความสามารถและ
ความรับผิดชอบงานในหนาที่มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ
และดานความสามารถพิเศษ จากผลการศึกษาวิจยัที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู 
ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่เปนสิ่งที่ผูทําบัญชีสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของมาริษา ทิพยอักษร (2558) พบวา การจัดทําบัญชีมีระยะเวลาที่กําหนด กระบวนการทํานั้นมีหลาย
ข้ันตอน และมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืน จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี เชน บันทึก หนังสือ ที่ใชเปน
หลักฐานในการลงรายการในบัญชีและความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐานทางบัญชี  

2. ปจจัยระดับปญหาการทําบัญช ี
 ปจจัยระดับปญหาการทําบัญชี ผลการศึกษาวิจัย พบวา โดยรวมแลวผูทําบัญชีมีระดับปญหาการทําบัญชี
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ปญหาการทําบัญชีดานลูกคามากที่สุด รองลงมาคือ 
ปญหาดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหาดานภาษอีากร ปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาริษา ทิพยอักษร (2558) พบวา ปญหาของผูทํา
บัญชีในการปฏิบัติงานอยูในระดับปญหาปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ในดานความรับผิดชอบในการทําบัญชี 
ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ดานภาษีอากร ดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชีและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบใน
หนาที่ ดานความสามารถพิเศษ ดานการมีมนุษยสัมพันธ และการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
ปญหาการทําบัญชีโดยรวม 
 

 
 จาการศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ภาครัฐควรจัดใหมเีจาหนาที่ ใหความรู ความสําคัญของการจัดทําบัญชีและเกิดความรูสึกตองการจะทํา
บัญชี โดยใหแตละกลุม จัดหาผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความรูความสามารถดาน
บัญชี เพื่อจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองเสนอใหหนวยงานภาครัฐทราบเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน 
รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยในการจัดทําบัญชี 

2. มีการวางระบบบัญชีทีไ่ดมาตรฐาน มีการควบคุมภายในที่ดี พนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินงานไดตลอดเวลา ข้ันตอนตอจากนี้ ธุรกิจควรมีการติดตามและ
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ประเมินผล เพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวนั้นไดมีการปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งการติดตามเพื่อ
ประเมินผลนี้อาจทําอยางตอเนื่องหรือเปนคร้ังคราวแลวแตความจําเปนในแตละกรณี 

3. การมีระบบบัญชีที่ไดมาตรฐาน คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ธุรกิจสามารถวางแผนกําไร ควบคุม
คาใชจายตาง ๆ ใหเปนไปตามประมาณการที่ไดกําหนดไว และการควบคุมภายในที่ดียังชวยปองกันการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนได การนําเอกสารที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจมาบันทึกบัญชีอยางครบถวนถูกตอง ยังสามารถชวยใหธุรกิจ
ทราบถึงสิ่งผิดปกติ จุดบกพรอง จุดออนและจุดร่ัวไหลที่อาจเกิดข้ึน ธุรกิจสามารถเตรียมการปองกัน และแกไข
ปญหาไดทนัเวลา 

4. แสดงบันทึกบัญชีที่ไดมาตรฐาน ถือวาเปนขอมูลที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับตอบุคคลภายนอก         
งบการเงินของธุรกิจ จะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและความม่ันคงของธุรกิจ สามารถใช
ขอมูลในการประเมินความสามารถในอนาคต เปนเคร่ืองมือในการวางแผน การตัดสินใจและการหาแหลงเงินทุน 

5. ในการศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะนักบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เทานั้น ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังตอไป หากศึกษาจากจังหวัดอ่ืน ๆ อาจไดผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะทําให
ไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอสํานักงานบัญชีและตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชี
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Attitude Toward Tax Payment of Independent Online Business Entrepreneur in 
Taling Chan Case Study

พิมพชนก  ยิม้ยลยศ 

    บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
   ดร. ฉัตรพล  มณีกูล 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ทัศนคติดานความรูความเขาใจในการชําระภาษี (2) ทัศนคติ
ดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี และ (3) ความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความรูความเขาใจในการชําระภาษี
และทัศนคติดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี กับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 
ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

และสถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  

ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษี 
ของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระที่แตกตางกัน สวนเพศและสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระ
ภาษีทีไ่มแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ ควรศึกษาตอยอดหาแนวทางในการรับมือผูที่ไมมาชําระภาษีใหถูกตองตามกฎหมายและใช
ระบบการตรวจสอบการหนีภาษีทีเ่ปนระบบและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเทาเทียมกันในกลุม
ผูประกอบการที่มาชําระภาษีอยางถูกกฎหมาย 

 

ABSTRACT
This research is aimed to study (1) attitude on the knowledge and understanding of tax 

payment, (2) attitude on the procedure and method of tax payment, and (3) the relationship 
between attitude on knowledge and understanding, and attitude on procedure and method of 
tax payment and attitude of independent online business entrepreneur in Taling Chan case 
study. The questionnaires are used to collect data from 400 samples. The descriptive 
statistical data include percentage, mean, and standard deviation. The data are also analyzed 
by using One-Way ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient.

359



The results revealed that the differences on age, education, and monthly income 
have a difference on attitude toward tax payment of independent online business 
entrepreneur. Meanwhile, the differences on sex and marital status have no difference on 
attitude toward tax payment.

Suggestions should be further researched, finding ways to handle those who do not 
pay tax legally, and using a systematic and reliable tax collection system. In order to ensure 
fairness and equality among entrepreneurs that pay taxes legally

Keywords : Attitude on knowledge and understanding of tax payment, attitude on 
procedure and method of tax payment, attitude toward tax payment of 
independent online business entrepreneur

 

ปจจุบันอินเทอรเน็ตและนวัตกรรมตาง ๆ เขามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากขึ้น รวมไปถึงการซื้อขาย
สนิคา การขายสินคาออนไลน โดยการใชสื่อในการเปนพื้นที่ขายทําใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายเปนอีกหนทางหนึ่งใน
การหารายไดที่งาย ไมจําเปนตองมีสํานักงาน ไมตองมีพนักงาน ใชตนทุนต่ํา ขายสินคาไดทุกเวลา สามารถทําเปน
อาชีพเสริมจากรายไดประจํา หรือเสริมรานคาที่มีอยูแลว ปจจุบันมีการพัฒนาโดยผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตเปน
อันมาก จาก Social Media ไมวาจะเปน Facebook หรือ Google หรือ Line หรือ Instagram ซึ่งอาจเปนการ
ขายแบบไมมเีว็บไซต ไปจนถึงพัฒนาเว็บไซตของตนเองเพื่อขายสินคาออนไลนใหเปนกิจลักษณะ ซึ่งปจจุบันคนให
ความสนใจกับการช็อปปຕงสนิคาออนไลนกันเปนสวนใหญ สงผลใหการคาออนไลนเติบโตปละ 8 เปอรเซ็น สวนทาง
กับการขายสินคาหนารานที่ไดรับความนิยมลดลง (ไทยรัฐออนไลน, 2561) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร วาดวยการชําระเงินภาษผีานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e- a ment) บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 
สถาบันการเงินตองสงรายงานธุรกรรมคร้ังแรกภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับใชกับ รานคาออนไลน 
พอคาแมคา มนุษยเงินเดือน อาชีพรับจาง บริษัท-หางรานตาง ๆ รวมถึงผูที่มีรายไดอ่ืน ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บคุคลที่ไมไดมีการยื่นภาษีอยางถูกตอง โดยเฉพาะผูที่รับโอนเงินผานระบบออนไลนเกิน 3,000 คร้ังตอป หรือผูที่รับ
โอนชําระสินคาดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทุกบัญชีตั้งแต 400 คร้ังและมียอดเงินรวมกันตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป
ขอมูลธุรกรรมออนไลนทั้ง 2 กลุมจะถูกสงไปเขาศูนยขอมูลกลาง หรือ “บิๆกดาตา” ของกรมสรรพากรเพื่อที่จะนํา
ขอมูลไปตรวจสอบการชําระภาษี หรือเพื่อเรียกเก็บภาษีจากผูขายสินคาออนไลนตอไป (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 
2561) และตองทําความเขาใจ 

ผูขายที่มีฐานะเปนบุคคลธรรมดามีภาษีอากรที่เก่ียวของ เร่ิมจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การขายสินคา
ออนไลน เขาลักษณะเปนการขายสินคาในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จึงอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 
77/2 (1) แหงประมวลรัษฎากร โดยตองนํารายไดซึ่งเปนคาตอบแทนที่ไดรับมารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษี
เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มเม่ือมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคา เวนแตจะไดรับชําระราคากอนการสงมอบสินคา               
ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนที่มีรายไดจากการขายสินคาออนไลนมีหนาที่ตองยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อเสีย
ภาษีมลูคาเพิ่มเปนรายเดือนภาษี ไมวาจะมีรายไดจากการประกอบกิจการหรือไมก็ตาม 
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ปจจุบันมีผูเสียภาษีจํานวนมากมีทัศนคติดานลบกับเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงเจาหนาที่ สรรพากรดวย 
เนื่องจากอาจมีเจาหนาที่บางคนใชอํานาจเรียกเก็บภาษีในทางที่ผิด เชน การไมเต็มใจหรือไมกระตือรือรนทํางาน 
ของเจาหนาที่ การพูดจา การชวยเหลืออยางเต็มใจ การมีความรูอยางเหมาะสม การใหความเสมอภาคและเปน
ธรรมตอผูที่มาชําระภาษี เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ และใหบริการขอมูลอยางถูกตองและสวน
ใหญคิดวาระบบภาษีซับซอน ยุงยากและมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณ ลดหยอนเกือบทุกป ระดับความคาดหวังที่มไีม
วาจะเปนข้ันตอนระบบ ความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรม การไมคดโกงหรือเอาเปรียบผูเสียภาษีหรือผูเสียภาษีทําให
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไมถูกตอง โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย ซึ่งไมมีเวลาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เก่ียวกับภาษีอากร ปจจุบันปญหาที่พบมากก็คือมีการประกอบกิจการแตไมมาติดตอสํานักงานสรรพากรเมื่อเร่ิม
ประกอบการ สวนใหญเจาหนาที่สํารวจของสํานักงาน สรรพากรจะเปนผูออกตรวจและพบเห็นการประกอบการจึง
ไดแนะนําผูประกอบการที่เร่ิม ประกอบการดังกลาวเขาสูระบบภาษีอากร (ขวัญใจ ชางเกวียน 2552) 

ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน อิสระ                   
ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาเปนแนวทางสําหรับทัศนคติการชําระภาษีของ 
ผูประกอบธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียคาปรับ
เนื่องจากชําระเงินลาชากวากําหนด การจัดเก็บไมเปนไปตามประมาณการ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข
การชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ             

ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติดานข้ันตอนและวิธกีารชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 

 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร  

1.1 เพศที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.2 อายุที่ที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
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1.3 สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ
ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.4 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีผลตอระดบัทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ
ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

1.5 รายไดทีแ่ตกตางกัน มีผลตอระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

2. ทศันคติดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับภาษีมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของ
ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร 

3. ทศันคติดานข้ันตอนและวิธกีารชําระภาษีมีความสัมพนัธกับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการ
ธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร
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การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ  
ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตัวอยางคร้ังนี้ จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดจากการ
กําหนดสัดสวนขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งมาจากการใชสูตรของ ochran, . . (1953). ที่ระดับ ความเชื่อมั่น      

รอยละ 95 ยอมใหคาดเคลื่อนรอยละ 5 

 

- เพศ 

- อายุ
- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี 
2. ทัศนคติดานข้ันตอนและวิธีการชําระภาษ ี
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  n =  (1- )Z2

E2  

โดย  n  = จํานวนของกลุมตวัอยางที่ตองการ 
  P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจยักําลังสุม 0.50 

Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจยักําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ 

ความเชื่อมั่นรอยละ95 (ระดับ 0.05) 
  E = คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึน 0.05 

แทนคา n = 
(0.05)(1-5)(1.96)

2

0.052  

    = 384.16 

 ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ ผูวิจัยจึงกําหนดการเก็บขอมูลจาก
กลุมตวัอยางจํานวน 400 คนเพื่อความเชื่อมั่นที่สูงข้ึน  
 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม ( estionnaire) โดยเคร่ืองมือที่ใช ในงานวิจัยเปน
แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด การศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวของ และ
เว็บไซตอ่ืน ๆ ที่ใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงแบงเปนแบบถาม ประกอบไป
ดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัทางประชากรศาสตรหรือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
5 ขอและมีมาตรวัดขอมูล ไดแก 

1. เพศ   มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( ominal) 
2. อายุ   มาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( rdinal) 
3. สถานภาพ  มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( ominal) 
4. ระดับการศึกษา  มาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( ominal) 
5. รายไดตอเดือน   มาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( rdinal) 
สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทัศนคติที่สงผลตอการชําระภาษี โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอัตร

ภาคชั้น ( nter al cale) วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา ( ating cales) 5 ระดับ โดย  
คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  
คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
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ดังนั้นเกณ ในการประเมินผล และการแปลผลคาเฉลี่ยในสวนของการวิจัยเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต

กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใชระดับวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น ( nter al cale) วัดระดับความ
คิดเห็นเปนมาตรสวนประมาณคา ( ating cales) 5 ระดับ โดย  

คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  
คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ดังนั้นเกณ ในการประเมินผลและการแปลผลคาเฉลี่ยในสวนของการวิจัยเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale) 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด/มาตรวัดสวนประมาณคา ( ating cale)

 

ผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางโดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาจะใชการสุม คือ สุมแบบตามสะดวก (การสุมแบบตามความสะดวก คือ การสุม
ตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน คัดเลือกหนวยตัวอยางโดยยึดหลักความสะดวกเปนสําคัญ) 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล จะจัดเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของ เอกสารงานวิจยัตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบกับการทํางานวิจัยในคร้ังนี้ 

3. การประมวลผลขอมูลจะใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติ
 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ผูวิจยันําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของคําตอบ เพื่อนําไปลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตอบ
วัตถุประสงคและพิสูจนสมมติฐานที่ตัง้ไวและนําเสนอโดยใชสถิติ ดังนี้  
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 1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ดวยการแจกแจงคาความถ่ี ( re enc ) และรอยละ ( ercentage) ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับ
ลกัษณะสวนบุคคล 

2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต
กรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดวยคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( tandard e iation) ใชใน
การแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลกัษณะของตัวแปร 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-wa  ) เพื่อหาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการ
ธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หากพบความแตกตาง ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบ
เปนรายคูดวยวิธี  ( east ingi icant i erence) วิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
( earsons orrelation oe icient) 
 

1 

 

) )
t Sig.x S.D. x S.D.

3.38 0.40 3.31 0.40 1.535 0.126 

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ
ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน 
มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร           
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาเพศชาย มีทัศนคติตอการชําระภาษีของ
ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (คา x 3.38, . . 0.40) 
และเพศหญิง มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก (คา x 3.31, . . 0.40) 
 

 

 

SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม 2.190 5 0.438 2.837 0.016  

ภายในกลุม 60.840 394 0.154   

   รวม 63.030 399    

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 จากการเปรียบเทียบระดับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน           
มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน จึงทําการ
ทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน ( ltiple omparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ east igni icant 
i erence ( ) ไดผลดังตารางที่ 3 

 

LSD 

 
- - 1- -

3.58 3.42 3.32 3.25 3.27 3.35 

ต่ํากวา20 ป 3.58 -0.258* -0.333* -0.316* 

20-25 ป 3.42 -0.172* -0.155* 

26-30 ป 3.32 

31-35 ป 3.25 

36-40 ป 3.27 

40 ปข้ึนไป 3.35 

* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตวัอยางที่มอีายุแตกตางกัน กับระดับทัศนคติตอ
การชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดวยวิธี ( ) 
พบวา มีกลุมตวัอยางจํานวน 5 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขต
กรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมตัวอยางที่มีอายุ
ต่ํากวา 20 ป กับกลุมตวัอยางที่มีอายุ 26-30 ป กลุมตวัอยางที่มอีายุต่ํากวา 20 ป กับกลุมตวัอยางที่มอีายุ 31-35 ป 
กลุมตวัอยางที่มอีายุต่ํากวา 20 ป กับกลุมตวัอยางที่มีอายุ 36-40 ป กลุมตวัอยางที่มอีายุ 20-25 ป กับกลุมตวัอยาง
ที่มีอายุ 31-35 ป และกลุมตวัอยางที่มีอายุ 20-25 ป กับกลุมตวัอยางที่มอีายุ 36-40 ป 
 

4

SS Df MS F Sig.

ระหวางกลุม 0.882 2.00 0.44 2.818 0.061 

ภายในกลุม 62.148 397.00 0.16   

   รวม 63.030 399.00    

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 
ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี
ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 

SS Df MS F Sig.

ระหวางกลุม 1.979 4.00 0.50 3.201 0.013  

ภายในกลุม 61.051 395.00 0.16   

    รวม 63.030 399.00    

* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 
ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตาง
กัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน ( ltiple omparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least 

igni icant i erence ( ) ไดผลดังตารางที่ 6 

 

LSD 

 3.55 3.44 3.34 3.16 3.53 

(1) ต่ํากวามัธยมศึกษา 3.55      

(2) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 3.44    -0.270   

(3) ปริญญาตรี 3.34    -0.179   

(4) ปริญญาโท 3.16      

(5) ปริญญาเอก 3.53      

* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตวัอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน กับระดับ
ทศันคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร ดวยวิธ ี
( ) พบวา มีกลุมตวัอยางจํานวน 2 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 
ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมตัวอยางที่
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มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. กับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับกลุมตวัอยางที่มรีะดับการศึกษาปริญญาโท 

 

7

SS Df MS F Sig.

ระหวางกลุม 1.354 3.00 0.45 2.897 0.035  

ภายในกลุม 61.676 396.00 0.16   

   รวม 63.030 399.00    

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 7 จากการเปรียบเทียบระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ 
ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตาง
กัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน ( ltiple omparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least 

igni icant i erence ( ) ไดผลดังตารางท่ี 8 

 

LSD 

 

(1) ต่ํากวา 10,000 บาท 3.46 -0.233  

(2) 10,001-20,000 บาท 3.38 -0.152  

(3) 20,001-30,000 บาท 3.31 

(4) มากกวา 30,000 บาท 3.23 

* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน กับ
ระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ดวยวิธี ( ) พบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน 2 คู ที่มีระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจ
ออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 
กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย มากกวา 30,000 บาท 
และกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
30,000 บาท 

368



 

Sig.

 -0.148 0.003  

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01
 จากตารางที่ 9 พบวา ทัศนคติดานความรูเก่ียวกับภาษีมีความสัมพันธตอทัศนคติตอการชําระภาษีของ
ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับ
ทศันคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธมีคา (r) เทากับ -0.148 

 

 

 

 

Sig.

ำ  -0.111  0.026 

 จากตารางที่ 10 พบวา ทศันคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษา
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธเชิงลบกับระดับทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธมีคา (r) เทากับ -0.111
 

จากผลการศึกษาเร่ืองทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษา
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเขาใจการกรอกแบบในการยื่นนําสงภาษีที่เก่ียวของกับตัวเองและไมทราบวันที่
กรมสรรพากรกําหนดใหชําระในระดับมากที่สุด แตในดานไมมีความรูเก่ียวกับวิธีการคํานวณภาษีที่จะตองนําสง
กรมสรรพากร กลับพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในระดับนอยที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล 
กันทะอุโมงค (2561) ไดทําการศึกษาเร่ืองความเขาใจและความตองการของผูมีเงินไดในจังหวัดลําพูนตอสิทธิ
ประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ
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ประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด เชนกัน โดยกอนที่จะชําระภาษีจะใหเจาหนาที่
กรมสรรพากรเปนผูคํานวณและกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีให นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนันทพร เกตุคราม 
(2552) ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจในหลักเกณ การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผูทําบัญชีในจังหวัด
พิษณุโลก พบวาผูทาํบัญชีสวนใหญมกีารบันทึกรายการเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เนื่องจากการนําสงภาษีลาชามากที่สุด 

2. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการชําระภาษีในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเขาใจถึงข้ันตอนในการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มมีความยุงยากในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นวา Web Site ของกรมสรรพากรยังมีปญหาตอ
การการใชงานอยูบาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ ผลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอินเตอรเน็ตของผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่มในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบพึงพอใจกับการใชบริการยื่นแบบชําระ
ภาษีผานทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด เนื่องจากสามารถลดคาใชจายในการยื่นแบบแสดงและยังไดรับสิทธิในการ
พิจารณาคืนเงินภาษีเร็ว มีความสะดวกรวดเร็วกวาการไปยื่นภาษีที่สํานักงานสรรพากร แตในขณะเดียวกันพบวา
การยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตนั้น มีความยุงยากเกินไป บางคนไมคิดวาจะสามารถลดคาใชจายในการยื่นแบบฯ ได
และหากขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการชําระภาษีมลูคาเพิ่มผานอินเทอรเน็ตแลวจะทําใหเกิดความ
ยุงยากกวาเดิม  

3. ทัศนคติตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ ในเขตกรณีศึกษาตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตวัอยางมีความคิดเห็นตอการชําระภาษีของผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการเสียภาษี และทราบวาการเสียภาษีเปน
หนาที่ของผูประกอบการที่จะตองชําระภาษีอยางถูกกฎหมายโดยไมมีการหลีกเลี่ยง แตในดานการใหความรวมมือ
กับการเสียภาษีโดยสมัครใจ กลับพบวา กลุมตัวอยางมีความสมัครใจในระดับปานกลางเทานั้น ทั้งยังเห็นวาการ
ชําระภาษีมีความเปนธรรมตอกิจการในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา นิลรัตนานนท (2555)          
ไดทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจเก่ียวกับนโยบายสิทธิประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินไดประเภท
เงินเดือน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูที่มีรายไดมากมองวาตนเองตองเสียภาษีมากกวาการไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนจากรัฐ และมีความพึงพอใจในมาตรการสิทธิประโยชนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานตาง ๆ 
ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของกุสุมา ศรีสวัสดิ์  (2552) ไดศึกษาความรูความเขาใจของ
ผูประกอบการเก่ียวกับการเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษมีลูคาเพิ่มของสํานักงานสรรพากร ผลการศึกษาพบวา 
กรมสรรพากรควรแนะนําประชาสัมพันธแกผูเสียภาษีที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อไมใหตองไดรับโทษจากการ
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมุงอบรมใหกับ
ผูบริหารองคกร อันกอใหเกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มและเปนการสรางความสมัครใจในการชําระภาษี 
สวนงานวิจัยของจินตนา อยูดี (2553) ไดศึกษาความรูความเขาใจในดานภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดใหขอเสนอแนะวากรมสรรพากรตองใหความสําคัญในเร่ืองความชัดเจนและวิธีการ
เก่ียวกับระบบภาษีมูลคาเพิ่มโดยใชสื่อแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพหรืออินเตอรเน็ต  
เพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจระหวางหนวยจัดเก็บ (ภาคราชการ) และผูมหีนาที่เสียภาษี (ประชาชน) เปนตน 
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การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและพัฒนาในการวิจัยคร้ังตอไป ดังตอไปนี้ 

1. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระไดทราบถึงหนาที่ของการเสียภาษี เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระหรือผูเสียภาษีเห็นความสําคัญ
ของการเสียภาษีและทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีคร้ังตอ ๆ ไป 

2. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการออนไลนอิสระใหมคีวามสมัครใจใน
การชําระภาษี โดยสรางทัศนคติที่ดีตอการชําระภาษีเพื่อใหผูประกอบการมาชําระภาษีถูกตองตามกฎหมายมากข้ึน 

3. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและ
วิธีการชําระภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีที่ถูกตองทั้งวิธีการยื่นแบบ และการชําระภาษี และในขณะเดียวกันควรมีการจัด
อบรมใหความรูแกเจาหนาที่พนักงานใหมีความสามารถแนะนําหรือชี้แจงใหกับผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ
หรือผูเสียภาษีทีเ่ขามาติดตอไดมคีวามรูเก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตองและเปนไปในแนวเดียวกัน 

4. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ
คํานวณภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการชี้แจงถึงหลักการวิธีการคํานวณ วิธีการชําระภาษีที่
ถูกตอง ทุกประเภทใหแกผูเสียภาษีไดรับทราบและเขาใจชัดเจนกอนที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อความโปรงใส
และความสบายใจของผูเสียภาษีเอง 

5. ในสวนของการชําระภาษีผานระบบออนไลนนั้น พบวา ยังมีผูประกอบการออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่
ขาดความรูและเห็นวาเปนเร่ืองยุงยาก ตั้งแตข้ันตอนการสมัคร การจดทะเบียน ไปจนถึงการยื่นแบบและชําระภาษี 
ดังนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรใหคําแนะนําใหผูชําระภาษีเขาใจถึงวิธีการยื่นแบบและชําระภาษีผาน
ระบบออนไลน พรอมทั้งบอกถึงขอดีของการเลือกยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบออนไลนและในขณะเดียวกัน
ควรสรางความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจใหผูชําระภาษีเห็นวาจะไมมีปญหาตามมาภายหลังจากการชําระภาษี
ผานระบบออนไลนนั้น 

 
1. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อิสระไดทราบถึงหนาที่ของการเสียภาษี เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระหรือผูเสียภาษีเห็นความสําคัญ
ของการเสียภาษีและทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีคร้ังตอๆ ไป 

2. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการออนไลนอิสระใหมคีวามสมัครใจใน
การชําระภาษี โดยสรางทัศนคติที่ดีตอการชําระภาษีเพื่อใหผูประกอบการมาชําระภาษีถูกตองตามกฎหมายมากข้ึน 

3. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและ
วิธกีารชําระภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการธุรกิจออนไลน
อิสระเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษีที่ถูกตองทั้งวิธีการยื่นแบบ และการชําระภาษี และในขณะเดียวกันควรมีการจัด
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อบรมใหความรูแกเจาหนาที่พนักงานใหมีความสามารถแนะนําหรือชี้แจงใหกับผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระ
หรือผูเสียภาษีทีเ่ขามาติดตอไดมคีวามรูเก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตองและเปนไปในแนวเดียวกัน 

4. เนื่องจากยังมีผูประกอบการธุรกิจออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ
คํานวณภาษี ดังนั้นภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการชี้แจงถึงหลักการวิธีการคํานวณ วิธีการชําระภาษีที่
ถูกตอง ทุกประเภทใหแกผูเสียภาษีไดรับทราบและเขาใจชัดเจนกอนที่จะดําเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อความโปรงใส
และความสบายใจของผูเสียภาษีเอง 

5. ในสวนของการชําระภาษีผานระบบออนไลนนั้น พบวายังมีผูประกอบการออนไลนอิสระสวนหนึ่งที่ขาด
ความรูและเห็นวาเปนเร่ืองยุงยาก ตั้งแตข้ันตอนการสมัคร การจดทะเบียน ไปจนถึงการยื่นแบบและชําระภาษี 
ดังนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรใหคําแนะนําใหผูชําระภาษีเขาใจถึงวิธีการยื่นแบบและชําระภาษีผาน
ระบบออนไลน พรอมทั้งบอกถึงขอดีของการเลือกยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบออนไลนและในขณะเดียวกัน
ควรสรางความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจใหผูชําระภาษีเห็นวาจะไมมีปญหาตามมาภายหลังจากการชําระภาษี
ผานระบบออนไลนนั้น
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   ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ืองการวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรกับการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่
ใชคือแบบสอบถามเก็บจากตัวอยางที่ใชในการศึกษาซึ่งมาจากประชากรกรุงเทพที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 400 คน ซึ่งรวบรวมตามสถานที่ตางๆ ไดแกหางสรรพสินคา 
เซียรรังสิต พันทิพยพลาซา และงาน hailand ame how 2019 การทดสอบความเชื่อมั่นดวยครอนบารค 
อัลฟาไดคา 0.912 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือสมการถดถอยพหุคูณ ที่ความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 : , , , , 

 
 

Abstract
This research aimed to study measurement of Website Quality, Technology 

Acceptance, and Integrated Marketing Communication affecting to graphic card purchasing 
decision on J.I.B Website of customers in Bangkok. Questionnaire was used to collect data 
from sample groups of population in Bangkok, age over 18 years oldห.  The researcher 
selected 400 samples via purposive sampling method. The sample was collected from Zeer 
Rangsit, Pantip Plaza, and Thailand Game Show 2019. Reliability was tested using 
Cronbach Alpha which is 0.912 and content validity was checked from experts.  The 
descriptive statistics used in the analysis were percentage, mean, and standard deviation.  
The inferential statistic used to test hypotheses is multiple regression analysis at the 
statistically significant level of 0.05.

Key Words : Measurement of Website Quality, Technology Acceptance, Integrated 
Marketing Communication, Purchasing Decision, Graphic Card
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 ในปจจุบันการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีดิจิทัลไดทําใหรูปแบบการขายและกลยุทธทาง
การตลาดเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ไดเขามาเปลี่ยน
เศรษฐกิจและวิธีการทําธุรกิจ จึงทําใหหลายๆ บริษัทตางหันมาสนใจขยายตลาดอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน สงผลใหเกิด
การแขงขันในการดงึดูดลูกคาและรักษาลูกคาไว โดยการปรับการขายและความตองการใหตรงกับลูกคาใหมากที่สุด 
รวมถึงการบริการและกระบวนการตางๆ ผาน E-Service  

 จากตัวเลขผลสํารวจของทาง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน): ETDA พบวา 
ป 2561 คนไทยใชอินเทอรเน็ตนานข้ึนเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน เปนผลจากการเปลี่ยนผานชีวิตไปสูดิจิทัล 
เพิ่มมากข้ึน และมีผลสํารวจดานการซ้ือสินคาออนไลนในยุค 4.0 จาก จาก ETDA เชนเดียวกันวา มีผูซื้อสินคา
ออนไลนรอยละ 82.3 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาชมเว็บไซตมากที่สุด คือ โ ษณาจากเว็บไซต/สื่อออนไลน
ตางๆ ตามมาดวย ขอมูลที่ไดจากการรีวิว สวนลด/ของแถมเปนตน ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเร่ืองการวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกับการตัดสินใจ
ซือ้การดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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1. เพื่อศึกษาการวัดคุณภาพเว็บไซตที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการสื่อการตลาดแบบครบวงจรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

 

ภาพที่ 3: การวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกับการตัดสินใจซื้อ
การดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  ตวัแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 
  

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 การวัดคุณภาพเว็บไซตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .      

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

 

 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิง ผูที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ผูที่เคยซื้อการดจอผาน
เว็บไซตออนไลนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใชเกณ แบงตามเขตพื้นที่ซึ่งแบงได 3 กลุม        
1. หางเซียรรังสิต 2. หางพันพิทยพลาซา 3.  2019 ผูวิจยัไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตาราง
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ±5 ซึ่งตัวอยางที่ได
นัน้ ผูวิจัยเลือกใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งผูทาํวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

การยอมรับเทคโนโลยี 

การวัดคุณภาพเว็บไซต 

การตัดสินใจซ้ือการดจอจาก
เว็บไซต . .  
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 1. กลุมประชากรจํานวนทั้งหมด ซึง่เปนประชากรกรุงเทพมหานคร 
 2. กําหนดขนาดตัวอยางและไดจาํนวน 400 คน 

 3. เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ไดแก 1.หาง
เซียรรังสิต 2.หางพันพิทยพลาซา 3.  2019 เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีผูที่สนใจเร่ืองคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก
และเปนที่ซือ้ขายอุปกรณคอมพิวเตอร 
 4. จัดแบงตัวอยางเปนกลุมยอยโดยเลือกเกณ การสุมตัวอยางแบบกลุม เลือกอยางของแตละกลุมโดยใช
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) มีการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลของแตละเขตที่ โดยสัดสวน
ที่ใชจะเปนจํานวนประชากรที่อยูในพื้นที่กับจํานวนประชากรทุกพื้นที่รวมกัน 

 5. เลือกสัดสวนของจํานวนตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
  เซียรรังสิต  จาํนวน 100 คน 

  พันทิพยพลาซา  จํานวน 100 คน 

   2019  จาํนวน 200 คน 

 6. เลือกตัวอยางของแตละกลุมโดยใชรูปแบบวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

โดยแจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวกับกลุมเปาหมาย จํานวน 400 คน ในบริเวณเขต
การสุมของกลุมตัวอยางที่กําหนด 

การตรวจสอบเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดนําผลจากแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
สอดคลองกับเนื้อหาของเร่ืองที่ ศึกษา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟา 
( ron achs lpha oe icient) คาความเชื่อมั่นรวมคือ 0.912 ซ่ึงมีคามากกวา 0.7 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามที่
สรางข้ึนมีความเชื่อมั่น สามารถนําไปใชถามคิดเห็นของกลุมตัวอยางได  
การแปลผลขอมูล 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพื่อกําหนดชวงชั้น 

ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ ( i ert cale อางใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) 

อันตรภาคชั้น  = คาสูงสุด – คาต่ําสุด 

           จํานวนชั้น 

     = 5 – 1   0.80 

        5 

     ชวงชั้น       คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

  1.00 – 1.80      ระดับนอยที่สุด 

  1.81 - 2.60      ระดับนอย 

  2.61 – 3.40      ระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20      ระดับมาก 

  4.21 - 5.00      ระดับมากที่สุด 

376



สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห 
 ) ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการ
อธิบายผลการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

 ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดและระดับการศึกษาซึ่งเปนขอมูลที่ใช
มาตรวัดแบบนามบัญญัต ิเนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาไดและผูวิจัยตองการบรรยายเพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยาง
จําแนกตามคุณสมบัตเิทานั้น ดังนั้น สถิติทีเ่หมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ ( amane, 1967) 
 ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนและคุณภาพเว็บไซต 
เปนขอมูลที่ใชมาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับ และผูวิจัยตองการทราบจํานวน
ตัวอยางและคาเฉลี่ยคะแนนของแตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจึงไดแก คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( amane, 1967) 

  เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้             
เปนการศึกษาถึงการวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกับการ
ตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ใชมาตรวัดอันตรภาคเชนเดียวกัน ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple egression) ( amane, 1967) 
 

 

 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 18-25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับเงิน
รายไดต่ํากวา 15,000 บาท ประกอบอาชีพนักศึกษา รับสื่อออนไลน และเขา . .  เดือนละ 0-2 คร้ัง ใช
อินเทอรเน็ตมากกวา 5 ชั่วโมงตอวัน 

  

J.I.B 

 Mean   

1. การวัดคุณภาพเว็บไซต 3.71 0.500 ระดับมาก 

2. การยอมรับเทคโนโลยี 3.95 0.570 ระดับมาก 

3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 3.44 0.600 ระดับมาก 

4. การตัดสินใจซ้ือ 3.74 0.548 ระดับมาก 

  

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการวัดคุณภาพเว็บไซตมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.71 
ในระดับความสําคัญมาก การยอมรับเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.95 ซ่ึงอยูในระดับควาสําคัญมาก การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร มีคาเฉลี่ยรวม 3.44 ซึ่งในอยูระดับความสําคัญมาก และการตัดสินใจซื้อการดจอจาก
เว็บไซต . .  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.74 ซ่ึงอยูในระดับความสําคัญมาก 
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J.I.B 

 B   Beta t  

การวัดคุณภาพเว็บไซต 0.352 0.047 0.322 7.566 .000 

การยอมรับเทคโนโลยี 0.307 0.037 0.325 8.269 .000 

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 0.240 0.038 0.262 6.348 .000 

  R2  0.502,   133.103 ,   400, p  0.05 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานการวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับ
เทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบปจจัยการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยดานการการยอมรับเทคโนโลยีมผีลมากสุด ( eta  .325) และรองลงมาคือการวัด
คุณภาพเวบ็ไซต ( eta  .322) สวนอันดับสุดทายคือการสื่อสารแบบครบวงจร ( eta  .262) 

 และเม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด R2  0.502 พบวาการวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับ
เทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร สงผลตอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต 
. .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 50.2 สวนที่เหลือมาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ปจจัยดานสวนการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่ t  8.269 ดานการวัดคุณภาพเว็บไซตที่ t  7.566 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร             
t  6.348 และการวิเคราะหคาสถิติทดสอบ   133.103 คา ig. มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา 
ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 สรุปไดวา การวัดคุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 สมมติฐานที่ 1 การวัดคุณภาพเว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการวัดคุณภาพเว็บไซต อยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 
3.71 และผลการทดสอบสมมติฐาน การวัดคุณภาพเว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทฤษฏี
ของ Techono n Trend (2557) ซึ่งไดกลาวถึงการวัดคุณภาพประกอบดวย รูปลักษณ การออกแบบ และ
ตรวจสอบความถูกตองในการเขียนเว็บไซตและการบริการ การศึกษาในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการวัดคุณภาพเว็บไซต
ไดรับอิทธิผลจากรูปลักษณการออกแบบ และความถูกตองและการบริการของเว็บไซต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
ภูษณิศา ศิริศันสนียกุล (2560) ที่ไดวิจัยเร่ือง อิทธิพลของการรับรูคุณภาพเว็บไซตที่มีตอความพึงพอใจ ความ
เชื่อมั่น และความภักดีตอเว็บไซต “วงใน” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใหผลตรงกันคือคุณภาพเว็บไซตมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นอีกดวย 
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 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อการดจอจากเว็บไซต . .  ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 
3.953 ผลการทดสอบสมมติฐาน การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทฤษฏีของ 
Davis, (1989)  ago i,  arshaw, (1989) ที่ไดกลาวไววาการยอมรับเทคโนโลยีประกอบดวย การรับรูถึง
ประโยชน ( ercei ed se lness) และการรับรูความงายในการใชงาน ( ercei ed Ease o  se) โดย
การศึกษาในคร้ังนี้พบวา การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของประชากร
ในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดจาก การรับรูขอมลูที่ครบถวนและถูกตองเก่ียวกับการดจอ และประโยชนของการดจอที่
มี และความงายในการใชงานเพื่อไปใชประกอบการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ กุลปริยา นกดี (2558) 
วิจัยเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี  rac ing ของ บริษัท พี.ที. ทรานสเอ็กซเพรส จํากัด โดยใหผลตรงกันคือ 
การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการใหบริการดานการรับรูถึงความงาย และการรับรูถึงปรโยชน 
 สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อการดจอจากเว็บไซต . .  
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร            
อยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.442 ผลการทดสอบสมมติฐาน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือการดจอจากเว็บไซต . .  ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทฤษฏีของ เสรี วงษมณ า (2540) ท่ีกลาวไววา การสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจรประกอบดวย 1) โ ษณา 2) การสงเสริมการขาย 3) การประชาสัมพันธ 4) การจัดกิจกรรมทางการตลาด           
5) การบอกตอ โดยการศึกษาคร้ังนี้พบวาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือการดจอ
จากเว็บไซต . .  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครนั้น การสื่อการตลาดแบบครบวงจรตองใชการจูงใจหลายรูปแบบ
กับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและการที่มุงสรางพฤติกรรมของใหสอดคลองกับความตองการของตลาด นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับ ปยนุช เตียเอ่ียมดี และ เบญจวรรณ สุจริต และ ภาศิริ เขตปยรัตน (2562) ในเร่ืองวิจัยเร่ืองการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( ) ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค กรณีศึกษาตราสินคาทายครัว
โรงสี โดยใหผลตรงกันคือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีความสัมพันธกันกับการตัดสินใจซ้ือ 

 

 

 

 จากการวจิัยแสดงพบวา ปจจัยดานการวัดคุณภาพเว็บไซตนั้นอยูในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามหลาย
รายไดรูสึกวาเว็บไซต . .  ใหความสะดวกสบายในการซื้อการดจอเปนจํานวนมาก และผูตอบแบบสอบถามหลาย
รายรูจักเว็บไซต . .  วามีความรวดเร็วในการเปดเขาถึงขอมูลการดจอเปนอยางดี ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ
ควรใหความสําคัญกับเว็บไซตตอความรูสกึผูบริโภค โดยควรทําใหเกิดความประทับใจตั้งแตคร้ังแรกที่เขาชมเว็บไซต
ในเร่ืองรูปลักษณ การออกแบบ การตรวจสอบความถูกตองในการเขียนเว็บไซตและการบริการที่อาจจะสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อการดจอ 
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 จากการวิจัยแสดงพบวา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีนั้นอยูในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามหลาย
รายไดรูสึกวาการดจอชวยใหทานไดรับประสิทธิภาพการทํางานที่ดีข้ึนเปนจํานวนมาก และผูตอบแบบสอบถาม
หลายรายรูจักวาการดจอชวยใหทานไดรับภาพที่มีรายละเอียดมากข้ึนเปนอยางดี ผูประกอบการควรหรือเจาของ
ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการรับรูขอมูลเก่ียวกับการดจออยางมากที่สุดพรอมถึงประโยชน การใชงานการดจอให
เขาใจงายที่สุดเพื่อใหผูบริโภคทกุรูปแบบสามารถใชงานไดคุมคาที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อการดจอ 

จากการวิจัยแสดงพบวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนั้นอยูในระดับมาก ผูตอบ
แบบสอบถามหลายรายไดรูสกึวา ขอมูลการบอกตอจากคนใกลตัวที่ซื้อการดจอมีความนาเชื่อถือจากการซื้อการดจอ
ผานเว็บไซต . .  เปนจํานวนมาก และผูตอบแบบสอบถามหลายรายรูจักขอมูลจากการบอกตอการบริการของ 
เว็บไซต . .  เปนอยางดี ผูประกอบการควรหรือเจาของธุรกิจควรใหความสําคัญกับการสื่อสารตลาดแบบครบวงจร
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือของผูบริโภคและสรางพฤติกรรมการสงเสริมการขายใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดในชวงเวลานั้นที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อการดจอ 

 

 1. แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมตัวอยางและกลุมประชากรในพื้นที่อ่ืนที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําไปศึกษาและนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังนี้วา ในพื้นที่อ่ืนๆ นั้นผูบริโภคมีการวัด
คุณภาพเว็บไซต การยอมรับเทคโนโลยี การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร กับการตัดสินใจซื้อการดจอจากเว็บไซต 
. .  เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร จากของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการของ

ผูบริโภคอยางครอบคลุมทุกกลุม 

 2. แนะนําใหทําการศึกษากับตัวแปรอ่ืนๆ ปจจัยอ่ืนๆ และสินคาประเภทอ่ืน เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่
ผูวิจัยไดทําการศึกษา เพื่อใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณมากขึ้น 
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ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS ทีไมีผลตอความสํารใจ฿นการ
ปฏิบัตงิานทางบัญชี 
 

Effective of accounting information systems on GFMIS Affecting to the success of 
accounting operations 
 

ผูຌวิจัย  พใญพิชชา  ผลเพบูลย 
สาขาวิชา บัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อาจารยทีไปรึกษา  ดร.พรทิวา  สงขียว 
คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาขตชลบุรี 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานีๅมีวตัถุประสงคพืไอศึกษาอิทธิพลของประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมีตอความส้ารใจ 

฿นการปฏิบัติงานทางบัญช ีซึไงกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ คือ นายทหารหลาการงิน สังกัดกองทัพบก จ้านวน 322 คน ปน
ผูຌตอบบบสอบถาม ละทดสอบสมมติฐานดยการวิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS มีผลตอ
ความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญชี ดยตัวปรอิสระทัๅง 6 ดຌาน เดຌก การรวบรวมขຌอมูล การประมวลขຌอมูล       
การจัดการขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละการจัดท้าสารสนทศ สงผลตอความส้ารใจ
฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี ทัๅงนีๅ ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานบัญชี บงออกปน 4 ดຌาน เดຌกดຌานความสัมพันธกัน
ของขຌอมูล ดຌานความมนย้าของขຌอมูล ดຌานความทันวลาของขຌอมูล ละดຌานความรัดกุมของขຌอมูล ซึไงเดຌรับผลกระทบ
จากประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMISอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญปนพศหญิง ชวงอายุ 30 - 40 ป จบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี ละมี
ระยะวลาปฏิบัติงานราชการ 11 – 15 ป มีความคิดหในดຌวยมากทีไสุดวาระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ 
GFMIS มีประสิทธิผลดຌานการจัดท้าสารสนทศ ละมีความคิดหในดຌวยมากทีไสุดวาประสิทธิผลของระบบสารสนทศ
ทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS มีผลตอความส้ารใจ฿นการปฏิบัตงิานทางบัญชีดຌานความรัดกุมของขຌอมูล  
 

คําสําคัญ : ระบบสารสนทศทางบัญชี, ระบบบริหารการงินการคลังภาครัฐบบอิลใกทรอนิกส, นายทหารการงิน 
 

Abstract
This study purposes to study the effect of accounting information systems effective 

on the success of accounting operations. Sample group is 322 financial officers in Royal 
Thai Army. Multiple regression analysis is the statistic was used in this study.  

The results show that the effective factors of accounting information systems on
GFMIS have an effect to the success of accounting operations. There are 6 perspectives of 
independent variable including Collection, Processing, Management, Control, Security and 
Preparation that effect on the success of accounting operations. There are 4 perspectives of 
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the dependent variable including Relevance, Accuracy, Timeliness,Conciseness that are 
effected by the effective of accounting information system at significant level 0.05. Most of 
the respondents were female, aged 30-40, graduated with a bachelor's degree of Accounting 
and experience for 11 - 15 years. There are highest agreeable opinions of the effective of 
GFMIS for Preparation. And there are highest agreeable opinions of the success of 
accounting operation.

Key Word  : Accounting Information Systems, Government Fiscal Management 
Information System, the financial officers in Royal Thai Army

 

บทนํา 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนมีการน้าทคนลยีขຌามาชวย฿นการปฏิบัติงานมากขึๅนพืไอพิไม

ประสิทธิภาพ฿นการท้างานรวมถึงประสิทธิผลของงานทีไเดຌรับ ประกอบกับการขงขันทางธุรกิจทีไมีการขงขันกัน
สูงขึๅน ซึไง฿นชวงระยะวลาทีไผานมารัฐบาลเทยเดຌมีนวคิดการปฏิรูประบบราชการเทย ดยน้าระบบงบประมาณ
บบมุงนຌนผลงาน (Performance Based Budgeting) มา฿ชຌ฿นการบริหารงาน ทัๅงสวนของการก้าหนดงบประมาณ 

การก้ากบัดูล ละติดตามประมินผล พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน อีกทัๅงยังชวย฿หຌผูຌบริหารมีขຌอมูลทีไ
ถกูตຌอง รวดรใว ละทันตอวลา ดยนຌนการพิไมประสิทธภิาพ฿นการปฏิบตังิาน ซึไง฿นการรายงานผลการด้านินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ จ้าปนตຌองมีการจัดท้าบัญชีตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป ซึไง฿นอดีตหนวยงานภาครัฐ฿ชຌ
กณฑงนิสด (Cash Basis) ฿นการบันทึกบัญช ีทา้฿หຌเมสามารถวัดผลการด้านินงานเดຌอยางถูกตຌอง รัฐบาลเทยจึง
เดຌมีการปรับปลีไยนระบบบัญชขีองทางราชการปนกณฑคงคຌาง (Accrual Basis) ดยกรมบัญชกีลางเดຌมกีารจัดท้า
หลักกณฑการบันทึกบัญชีละนยบายบัญชีส้าหรับปนนวปฏิบัตขิองหนวยงานภาครัฐ พืไอ฿หຌทุกหนวยงานจัดท้า
งบการงินประจ้าปเดຌจากระบบคอมพิวตอร ละพืไอ฿หຌกรมบัญชกีลางสามารถจัดท้างบการงินรวมระดับประทศ
ภาย฿นระยะวลาทีไกา้หนดจากระบบคอมพิวตอรเดຌชนกัน 

ดังนัๅนการบริหารงานสมัย฿หมจะ฿หຌความส้าคัญกับทคนลยีสารสนทศมากยิไงขึๅน ดยฉพาะอย างยิไง
ขຌอมูลทางการงินละบัญชี เดຌมีการน้าทคนลยีสารสนทศมาประยุกต฿ชຌกับขຌอมูลทางดຌานบัญชี ซึไงจะชวย
ประหยัดวลาละคา฿ชຌจาย฿นการกใบขຌอมูล ชวยควบคุมการด้านินงานขององคกรทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว 
รวมถึงปนสวนชวย฿นการตัดสิน฿จของผูຌบริหารอีกดຌวย ประกอบกับรัฐบาลเดຌปรับการด้านินงานของภาครัฐ ดย
นຌนการท้างาน฿หຌมีผลลัพธปนรูปธรรม มีความปรง฿ส ละมีการท้างานทีไรวดรใวตอบสนองความตຌองการของ
สังคม รัฐบาลจึงมีนยบายด้านินการปรับปรุงการบริหารงานดຌานการคลังของภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลมากขึๅน ดยมุงนຌนทีไ ปาหมายละผลลัพธของการด้านินงาน พืไอ฿หຌสามารถปลงนยบายละ
วิสัยทัศนของรัฐเปสูการปฏิบัติจริง รวมถึงสามารถปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณะพืไอความปรง฿ส฿นการด้านินงาน
จากนวนยบายดังกลาว รัฐบาลจึงเดຌรงปฏิรูประบบการบริหารละการปฏิบัตงิานทางดຌานการงินการคลัง฿หຌมุงสู
ระบบอิลใกทรอนิกส พืไอปนครืไองมือ฿นการบริหารทรัพยากรของประทศอยางมีประสิทธิภาพ ดยเดຌริริไม฿หຌม ี
“ระบบการบริหารการงินการคลังภาครัฐบบอิลใกทรอนิกส” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 

System) พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละยุทธศาสตร฿นการพัฒนาประทศ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. พืไอศึกษาอิทธพิลของประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมผีลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงาน

ทางบัญชีดຌานความสัมพนัธกนัของขຌอมูล 
2. พืไอศึกษาอิทธพิลของประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมีผลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงาน

ทางบัญชีดຌานความมนย้าของขຌอมูล 
3. พืไอศึกษาอิทธพิลของประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมีผลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงาน

ทางบัญชีดຌานความทันวลาของขຌอมูล 
4. พืไอศึกษาอิทธพิลของประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชทีีไมผีลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงาน

ทางบัญชีดຌานความรัดกุมของขຌอมูล 
 

กรอบนวความคิด฿นการทําวิจัย 
      ตัวปรอิสระ         ตัวปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 
1. ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌาน

ความสัมพนัธกันของขຌอมูล 
2. ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความ

มนยา้ของขຌอมูล 
3. ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความ

ทนัวลาของขຌอมูล 
4. ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความ

รัดกุมของขຌอมูล 
 

 

 

ประสิทธผิลของระบบสารสนทศทางบัญชี 
1. การรวบรวมขຌอมูล 
2. การประมวลขຌอมูล 
3. การจดัการขຌอมูล 
4. การควบคุมขຌอมูล 
5. การรกัษาความปลอดภัยของขຌอมูล 
6. การจดัท้าสารสนทศ 

 

ความสํารใจของการปฏิบัติงานทางบญัชี 
1. ความสัมพนัธกนัของขຌอมูล 
2. ความมนย้าของขຌอมูล 
3. ความทันวลาของขຌอมูล 
4. ความรัดกุมของขຌอมูล 
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ประยชนทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ระบบสารสนทศทางบัญชีชวยสรຌางประยชนตอผูຌ฿ชຌงานเดຌดงันีๅ 
ประยชนตอผูຌปฏิบัตงิานทางบัญชี 

พืไอ฿ชຌปนนวทาง฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุมละกຌเขปญหาทีไกิดขึๅน฿นหนຌาทีไงาน            

ซึไงผูຌปฏิบัติงานสามารถขຌาถึงสารสนทศทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใวละทันตอหตุการณ  นืไองจากขຌอมูลเดຌจัดกใบ
ละมีการบริหารอยางปนระบบ 
ประยชนตอผูຌบริหารงาน฿นองคกร 

พืไอปนนวทาง฿หຌผูຌบริหารพิจารณา฿นการลือกซืๅอระบบสารสนทศทางบัญชีมา฿ชຌ฿นองคกร พืไอ฿หຌ
สามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌอยางรวดรใว฿นรูปบบทีไหมาะสมละสามารถน้าขຌอมูลมา฿ชຌประยชน เดຌทันตอความ
ตຌองการ ดยน้าขຌอมูลทีไเดຌจากระบบสารสนทศมาชวย฿นการวางผนละก้าหนดปาหมาย฿นการด้านินงาน 

นืไองจากสารสนทศถูกรวบรวมละจัดการอยางปนระบบ ท้า฿หຌมีประวัติของขຌอมูลอยางตอนืไอง สามารถทีไจะบงชีๅ
นวนຌมของการด้านินงานวานาจะปนเป฿นลักษณะ฿ด 
ประยชนตอผูຌผลิตปรกรมสํารใจรปูทางบัญชี 

พืไอ฿ชຌปนขຌอมูล฿นการพัฒนาระบบสารสนทศทางบัญชี ละวางนวทางการปฏิบัติงาน฿นระบบ
สารสนทศทางบัญชี฿หຌมีความหมาะสมกับการประยุกต฿ชຌ฿นหนวยงานตาง โ ทัๅงหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคอกชน ละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรละกลุมตวัอยาง 
 1. ประชากร (Population) ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก นายทหารหลาการงินสังกัดกองทัพบก จ้านวน 1,638 คน 
(กรมก้าลังพลทหารบก : 2562) 

 2. กลุมตัวอยาง (Sample) ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไดีของประชากรตามหลักวิชาการ 
ขนาดของกลุมตัวอยางเดมาจากการค้านวณหาขนาดกลุมอยางดย฿ชຌสตูรของ ทาร ยามาน เดຌขนาดตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การศกึษา คือ 322 คน 
ครืไองมอืทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ บบสอบถามกีไยวกับประสิทธิผลของระบบสารสนทศ
ทางการบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS ทีไมีผลตอความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี ดยสรຌางบบสอบถามจาก
นืๅอหาทฤษฎีละผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ประกอบดຌวย 
 สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม จ้านวน 5 ขຌอ  
 สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับประสิทธิผลของระบบ GFMIS จา้นวน 21 ขຌอ 
 สวนทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับความส้ารใจของการปฏิบัติงานทางบัญช ีจา้นวน 13 ขຌอ 
 สวนทีไ 4 ขຌอสนอนะ 
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การกใบรวบรวมขຌอมูล 
 การกใบรวบรวมขຌอมูล฿ชຌบบสอบถามปนครืไองมือ฿นการรวบรวมขຌอมูลจากนายทหารการงิน สังกัด
กองทัพบก ดยเดຌ฿ชຌบบประมินดัชนีความสอดคลຌองของครืไองมือวิจัย ( IOC) ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบ 
ซึไงผลการประมินจากผูຌทรงคุณวุฒเิดຌ฿หຌคะนนความสอดคลຌองของบบสอบถามอยู฿นกณฑผาน  
การวิคราะหขຌอมูล 
 การศึกษาครัๅงนีๅน้าขຌอมูลทีไกใบรวบรวมเดຌจากบบสอบถาม มาวิคราะหสรุปประดใน฿นลักษณะการ
บรรยายขຌอมูล ละมีกระบวนการ฿นการวิคราะหขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส้ารใจรูป ดังนีๅ 
 1. สถิติชิงพรรณนา ประกอบดຌวย คาสถิติการจกจงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบน
มาตรฐาน 
 2. สถิติชิงอนุมาน ประกอบดຌวย 
   1. ทดสอบความสัมพันธกันระหวางตัวปรอิสระดຌวยการหาคาความทนทาน (Tolerance) ละ
หาคา Variance Inflation Factor (VIF) พบวา ตัวปรอิสระทัๅง 6 ตัวปร ประกอบดຌวย การรวบรวมขຌอมูล การ
ประมวลผลขຌอมูล การจัดการขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล การจัดท้าสารสนทศ มี
คา Tolerance ฿กลຌ 1 สดงวา ตัวปรอิสระทัๅง 6 ตัวปรปนอิสระตอกัน ละคา VIF มีคาตไ้ากวา 10 ตามกณฑ 
สดงวาตัวปรอิสระทัๅง 6 ตัวปรปนอิสระตอกัน จึงสรุปเดຌวา ตัวปรอิสระทัๅง 6 ตัวปร เมมีความสัมพันธกัน 
ละมีความหมาะสมทีไตะน้าเปวิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

   2. ฿ชຌการวิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของประสิทธิผลของ
ระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมผีลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัตงิานทางบัญช ีทีไระดับนัยสา้คัญ 0.05 

 

ผลการวิจัยละอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษารืไอง ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS ทีไมีผลตอความส้ารใจ
฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี ผลการศึกษาพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญปนพศหญิง ชวงอายุ 30 - 40 ป จบ
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี ละมีระยะวลาปฏิบัติงานราชการ 11 – 15 ป 
 ประสิทธิผลของระบบ GFMIS ประกอบดຌวย การรวบรวมขຌอมูล การประมวลขຌอมูล การจดัการขຌอมูล การ
ควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละการจัดท้าสารสนทศ ทีไมผีลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงาน
ทางบัญชี พบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีความคิดหในดຌวยมากทีไสุดวาระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌ
ระบบ GFMIS มีประสิทธิผลดຌานการจัดท้าสารสนทศ ละมีความคิดหในดຌวยมากทีไสุดวาประสิทธิผลของระบบ
สารสนทศทางบัญชภีาย฿ตຌระบบ GFMIS มผีลตอความสา้รใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความรัดกุมของขຌอมูล 
 การทดสอบสมมติฐานกีไยวกับประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีภาย฿ตຌระบบ GFMIS ทีไมีผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี ฿ชຌการวิคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานทัๅง 4 ขຌอ สรุปผลละอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 
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 สมมติฐานขຌอทีไ 1 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทาง
บัญชีดຌานความสัมพนัธกันของขຌอมูล พบวา ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการจัดการขຌอมูลสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความสัมพนัธกันของขຌอมูล ละมีความสัมพนัธเป฿นทิศทางดียวกัน ดยมี
คา sig = 0.020 ละคา B = 0.159 สา้หรับประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการรวบรวมขຌอมูล การ
ประมวลขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูลละการจัดท้าสารสนทศ เมสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความสัมพันธกันของขຌอมูล ดยระบบ GFMIS มีการก้าหนดครงสรຌาง 
รหัสงบประมาณละรหัสบัญชีปนรหัสกลางทีไสอดคลຌองละ฿ชຌรวมกัน ปนระบบรียลเทม หากมีการกຌเขขຌอมูล
จะปรับปรุงขຌอมูลทันทีมืไอมีการบนัทึกขຌอมูลน้าขຌาขຌาระบบ รวมทัๅงมีการจัดการขຌอมูลการสงออกขຌอมูลรายงานเป 
MS Excel พืไองายตอการ฿ชຌงาน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจยัของ (กนกวรรณ การุณวิบูลย, 2559) ทีไศึกษา ผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการระบบสารสนทศทางบัญชีทีไมีตอความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี
ของธุรกิจหลใกละหลใกกลຌา฿นประทศเทย พบวา ประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการระบบสารสนทศทาง
บัญชี มีความสัมพนัธละผลกระทบชิงบวกกับความส้ารใจ฿นการปฏิบัตงิานทางบัญชี 
 สมมติฐานขຌอทีไ 2 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทาง
บัญชีดຌานความมนย้าของขຌอมูล พบวา ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการรักษาความปลอดภัย
ของขຌอมูลสงผลตอความส้ารใจ฿นการปฏิบัตงิานทางบัญชีดຌานความมนย้าของขຌอมูล ละมีความสัมพนัธเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ดยมีคา sig = 0.001 ละคา B = 0.181 ส้าหรับประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการ
รวบรวมขຌอมูล การประมวลขຌอมูล การจัดการขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล ละการจัดท้าสารสนทศ เมสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความมนย้าของขຌอมูล ดยระบบ GFMIS มีการก้าหนดสิทธิผูຌขຌา฿ชຌงาน 
พืไอก้าหนดสิทธิฉพาะบุคคล฿นการรียกดูขຌอมูลทีไปนความส้าคัญ มีการส้ารองขຌอมูลละความตอนืไอง฿ นการ
ท้างานกรณีกิดหตุการณทีไมิอาจคาดการณลวงหนຌาเดຌ ชน การกิดอัคคีภัย เฟดับ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
(กณัทิมา จองสุข, 2551) ทีไศึกษา ประมินผลการน้าระบบ GFMIS มา฿ชຌ฿นการบริหารการงินการคลังภาครัฐของ
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ผูຌปฏิบัติงานมีความคิดหในกีไยวกับการน้าระบบ GFMIS มา฿ชຌ฿น
การบริหารการงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี ท้า฿หຌการบริหารการงินการคลังมี
ประสิทธิภาพ 4 ดຌาน คือ ดຌานความถูกตຌองมนย้า ดຌานความปรง฿ส ดຌานการประหยัดคา฿ชຌจาย ละดຌานความ
รวดรใวทนัหตุการณ 
 สมมติฐานขຌอทีไ 3 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทาง
บัญชีดຌานความทันวลาของขຌอมูล พบวา ประสิทธผิลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการประมวลขຌอมูล สงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัตงิานทางบัญชีดຌานความทันวลาของขຌอมูล ละมีความสัมพันธ฿นทิศทางตรงกันขຌาม ดยมีคา 
sig = 0.010 ละคา B = -0.089 ส้าหรับประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการรวบรวมขຌอมูล การ
จัดการขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละการจัดท้าสารสนทศ เมสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความทันวลาของขຌอมูล กลาวคือ ระบบ GFMIS จะสามารถประมวลผล
พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธขຌอมูลทางบัญชีทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานการบัญชีทีไ฿ชຌอยู฿นปจจุบันละประมวลผลขຌอมูลเดຌอยาง
ถกูตຌอง มนย้า ต฿นขณะดียวกันกรณีทีไมกีารประมวลผลพรຌอมกันส้าหรับชวงระยะวลาหนึไง ชน สิๅนดือนหรือสิๅน
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เตรมาส จะสงผล฿หຌระบบประมวลผลขຌอมูลของระบบ GFMIS ชຌา สงผล฿หຌงานทีไตຌองการเดຌเมทันวลา ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจยัของ (พชัราภรณ ลิมปຂอังคนันท, 2552) ทีไศึกษาปญหาละนวทางกຌเขการ฿ชຌปรกรม GFMIS ฿นการ
จัดการดຌานการงินการคลังของประทศเทยผานครือขาย Internet : กรณีศึกษาหนวยงานราชการ฿นจังหวัดพร 
พบวาระบบ GFMIS มีปญหา฿นการปฏิบัตงิาน฿นดຌานการประมวลผล สอดคลຌองกับงานวิจัยของ (ยุวดี กันทะ, 2550) 

ทีไศึกษาปญหาการจัดท้าบัญชีตามระบบ GFMIS ของสวนราชการ฿นจังหวัดชียงราย พบวา ปญหาดຌานการ
ประมวลผลขຌอมูล เดຌก ปญหาการกຌเขรายการบัญชีทีไระบบท้าการประมวลผลขณะปຂดงวดบัญชี฿ชຌระยะวลานาน 
 สมมติฐานขຌอทีไ 4 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีมีผลตอความส้ารใจของการปฏิบัติงานทาง
บัญชีดຌานความรัดกุมของขຌอมูล พบวา ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการจัดการขຌอมูลสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานดຌานความรัดกุมของขຌอมูล ละมีความสัมพนัธ฿นทิศทางตรงกันขຌาม ดยมี
คา sig = 0.030 ละคา B = -0.171 สา้หรับประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการรวบรวมขຌอมูล การ
ประมวลขຌอมูล การควบคุมขຌอมูล การรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละการจัดท้าสารสนทศ เมสงผลตอ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีความรัดกุมของขຌอมูล ซึไงความรัดกุมของขຌอมูล หมายถึง ขຌอมูลทีไน้ามา฿ชຌ
จะตຌองมีปริมาณขຌอมูลทีไเดຌลือกสรรลຌว ความรัดกุมอาจกลาวเดຌวาปนคุณภาพ พราะปนการหลีกลีไยงทีไจะ฿ชຌ
ขຌอมูลสวนกินละเมจ้าปน ซึไงระบบ GFMIS จะมีการก้าหนดครงสรຌาง รหัสงบประมาณละรหัสบัญชีปนรหัส
กลางทีไสอดคลຌองละ฿ชຌรวมกัน ละจัดกใบขຌอมูลเวຌ฿นรูปบบของฟมขຌอมูล (File) ทีไงายตอการรียกดูขຌอมูล ต
รหัส฿นระบบ GFMIS มีตัวลขทีไคลຌายคลึงกันตางกันพียงบางต้าหนง อาจท้า฿หຌการปฏิบัติงานผิดพลาด สงผล฿หຌ
การออกรายงานผิดพลาดเดຌ ซึไงสอดคลຌองกบังานวิจัยของ (ฝนทอง พวงประทุม, 2554) ทีไศึกษาปญหาการท้าบัญชี
฿นระบบบริหารการงินการคลังภาครัฐ GFMIS Web Online ของจຌาหนຌาทีไการงินละบัญชี฿นสถานศึกษา฿นขต
กรุงทพละปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามละสมุทรสาคร สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา พบวา ปญหาทีไส้าคัญ฿นดຌานผูຌปฎิบัติ คือ จຌาหนຌาทีไการงินละบัญชีจะตຌองรับผิดชอบงานหลาย โ 
อยาง฿นระบบ GFMIS Web Online รวมถึงการบันทึกรายการบัญชี ละรหัสตาง โ ทีไกีไยวขຌองละมีตัวลขปน
จ้านวนมาก ท้า฿หຌการปฏิบัติงานกิดขຌอผิดพลาดเดຌงาย สอดคลຌองกับงานวิจัยของ (นพวรรณ นาคอีไยม , 2551)          

ทีไศึกษาปญหาการท้าบัญช฿ีนระบบการบริหารการงินการคลังภาครัฐดຌวยระบบอิลใกทรอนิกสของจຌาหนຌาทีไการงิน
ละบัญชี ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พบวา จຌาหนຌาทีไการงิน
ละบัญชีมีขຌอสนอนะพิไมติมกีไยวกับปญหาการท้าบัญชี฿นระบบการบริหารการงินการคลังภาครัฐดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส ฿นรืไองการยกยอดขຌอมูล฿นปงบประมาณกอนหนຌา ละขຌอมูลทีไกิดจากการตัดจาย ZF_53_PM ฿น
ระบบGFMIS ผิดพลาด ซึไงกรมบัญชีกลางเดຌ฿หຌมีการปรับปรุงบัญชีดຌวยกระดาษท้าการลຌว ตยังเมสามารถ
ด้านินการเดຌ ท้า฿หຌงบทดลองของส้านักงานขตพืๅนทีไกรศึกษาเมถูกตຌอง จึงปนสาหตุ฿หຌเมสามารถยกลิกการท้า
บัญชีกณฑคงคຌางดຌวยระบบ Manual เดຌ ละการกຌเขขຌอผิดพลาด฿นระบบ GFMIS กรณีทีไส้านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาเมสามารถกຌเขตัวองเดຌ ตຌองรอ฿หຌกรมบัญชีกลางกຌเขปญหาตาง โ ฿หຌ ซึไงตຌอง฿ชຌระยะวลานาน ท้า฿หຌ
กิดปญหา฿นการท้างานขัๅนตอนตอเป 
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ขຌอสนอนะ 
1. ขຌอสนอนะทัไวเป 
 1.1 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการจัดการขຌอมูลมีความสัมพันธกับความส้ารใจ฿นการ
ปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความสัมพันธกันของขຌอมูล  ดยขຌอมูลทัๅงองคกรทีไรวบรวมอยู฿นระบบ GFMIS                   

มคีวามสัมพนัธกัน การจัดการขຌอมูลการสงออกขຌอมูลรายงานเป MS Excel ขຌอมูลควรมีสาระส้าคัญทีไงายตอการ฿ชຌ
งาน พืไอสามารถ฿ชຌ฿นกระบวนการตัดสิน฿จละน้าเป฿ชຌปฏิบัติงานเดຌ 
 1.2 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการรักษาความปลอดภัยของขຌอมูลมีความสัมพันธกับ
ความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชีดຌานความมนย้าของขຌอมูล ผูຌ฿ชຌงานระบบ GFMIS ควรตรวจสอบความ
ถูกตຌอง฿นการบันทึกขຌอมูล฿หຌถูกตຌองตามรหัสงบประมาณ พืไอปองกันผลลัพธของขຌอมูลทีไมีความผิดพลาด  ละ
บันทึกขຌอมูลทกุครัๅงพืไอปองกันการขาดความตอนืไอง฿นกรณีกิดหตุการณฉกุฉิน 
 1.3 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการประมวลผลมีความสัมพันธกับความส้ารใจ฿นการ
ปฏิบัตงิานทางบัญชีดຌานความทันวลาของขຌอมูล มืไอมีผูຌ฿ชຌระบบ GFMIS ปนจ้านวนมาก฿นชวงวลาดียวกัน อาจ
สงผล฿หຌระบบ GFMIS ประมวลผลเดຌชຌา สงผล฿หຌปฏิบัติงานเดຌเมทันวลา ผูຌพัฒนาระบบ GFMIS จึงควรน้าเป
ปรับปรุงละพัฒนา 
 1.4 ประสิทธิผลของระบบสารสนทศทางบัญชีดຌานการจัดการขຌอมูลมีความสัมพันธกับความส้ารใจ฿นการ
ปฏิบัตงิานทางบัญชีดຌานความรัดกุมของขຌอมูล การจดัการขຌอมูล฿นการน้าสนอรายงานตอผูຌบริหาร ควรหลีกลีไยงทีไ
จะ฿ชຌขຌอมูลสวนกินละเมจ้าปน พืไอความรัดกุมของขຌอมูลทีไมีคุณภาพ 

2. ขຌอสนอนะ฿นการศึกษาคຌนควຌาตอเป 
 2.1 ควรศึกษาระบบสารสนทศทางบัญชภีาย฿ตຌระบบ GFMIS ทีไ฿ชຌ฿นหนวยงานราชการ ปรียบทียบกับ
ระบบสารสนทศทางบัญชขีองหนวยงานอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ชน ระบบ SAP ระบบ Microsoft 

 2.2 ควรศึกษาผลกระทบหรือปจจัยดຌานอืไน โ ทีไมีผลตอความส้ารใจ฿นการปฏิบัติงานทางบัญชี ชน           
การบริหารความสีไยง การควบคุมภาย฿น ปนตຌน 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ 

กรมสวัสดิการทหารบก ที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ในป พ.ศ. 2562 จํานวน 456,012 คน ในจํานวนนี้
ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ลูกจาง, พนักงานราชการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพรา, 
พลทหาร และครอบครัว ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน ไดจํานวน 400 คน 

และทําการจําแนกตามสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยใชวิธกีารสุมตวัอยางแบบแบงชั้น แลวทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางดวยวิธีการแบบเจาะจง ไดขอมูลจากกลุมตวัอยาง จํานวน 350 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ การนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ใหกับสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก 

ในป พ.ศ. 2562 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ 
กรมสวัสดิการทหารบกและความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยขอความอนุเคราะหให
ตอบแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ 

คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง และเปนสมาชิก าปนกิจ
สงเคราะห กองทัพบก ในกลุมครอบครัว ระยะเวลาการเปนสมาชิกอยูในชวง 1-5 ป ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก โดยภาพรวม ในระดับมากที่สุด 
ความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยภาพรวม ในระดับมากที่สุด ผลทดสอบสมมติฐาน
การศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปรพบวาดานบุคลากรผูใหบริการ เปนตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก

าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการบริการ ดานระยะ เวลาบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ 
เปนตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความตอเนื่องในการบริการ ดาน
บคุลากรผูใหบริการ เปนตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความกาวหนา
ในการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการศึกษา 

: , ,  
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Abstract
The purposes of this independent study was to investigate the efficiency of financial 

and accounting services of The cremation division department of army that affects the 
satisfaction of The army aid cremation members in 2019. The population of the study were 
456,012 members who are the army aid cremation members in 2019. The samples were 400 
members which calculated by using Taro Yamane. Stratified sampling was use in this 
study. There were data from 350 members derived from data collection method using 
purposive sampling. And the adjusted rating scale questionnaire was used as a study 
instrument. Data was analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation and Multiple regression analysis. 

The results of the study were as follows: 1) From basic information the respondents 
were primarily female; 2) The membership durations were 1-5 years; 3) The overall opinion 
about the efficiency of financial and accounting services of The cremation division 
department was highest; 4) The overall satisfaction of The army aid cremation members
was highest; 5) The results of hypothesis testing were service provider affects the 
satisfaction of service equality, service continuity and service progress whereas service 
period affects the satisfaction of service continuity which statistically significant at .05 and 
in line with the assumption.

Key Word (s) : financial and accounting services, satisfaction, cremation division department
 

การจัดตั้งการ าปนกิจสงเคราะหของกองทัพบก อาศัยพื้นฐานทางดานจิตใจขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสังคม รวมทั้งความเห็นอกเห็นใจ ความรัก ความผูกพัน ที่ผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน            
ในการอนุเคราะหดูแลชวยเหลือกําลังพลและครอบครัวในยามที่ถึงแก ความตาย หากไดดําเนินการกอตั้งการ

าปนกิจสงเคราะหข้ึนก็จะเปนประโยชนแกสมาชิก 

ปจจุบันแผนกการเงิน าปนกิจ มีการปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานใหทันสมัยมากข้ึน โดยการนํา
เทคโนโลยีเขามาใช เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ผูศึกษาในฐานะที่มีสวน
เก่ียวของกับการบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา “ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก” อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ใหสมาชิก าปนกิจสงเคราะห 
กองทัพบก มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีองกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ตอไป 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีองกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

ที่มผีลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก 
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1. ดานขอมูลขาวสาร 
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน 

3. ดานระยะเวลาบริการ 
4. ดานบุคลากรผูใหบริการ 

 

1. ความเสมอภาคในการบริการ 
2. ความตอเนื่องในการบริการ 
3. ความกาวหนาในการบริการ 

 

สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ดานใดดานหนึ่งในดานขอมูลขาวสาร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานระยะเวลาบริการ และดาน
บคุลากรผูใหบริการ ที่มผีลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการ
บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ดานใดดานหนึ่งในดานขอมูลขาวสาร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานระยะเวลาบริการ และดาน
บคุลากรผูใหบริการ ที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความตอเนื่องในการ
บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ดานใดดานหนึ่งในดานขอมูลขาวสาร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานระยะเวลาบริการ และดาน
บคุลากรผูใหบริการ ที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความกาวหนาในการ
บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

ผูศึกษามุงศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยประยุกตแนวคิดและงานวิจัยที่
เก่ียวของกับประสิทธิภาพการใหบริการของ มารสตัน (Marston, 1979 อางถึงใน พรทิพย พิมลสินธุ, 2545, หนา 
6) และความพึงพอใจในการบริการของ มิลเลท (Millet, ohn ., 1954 อางถึงในคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2547, หนา 5-8) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ในป            
พ.ศ. 2562 จํานวน 456,012 คน ในจํานวนนี้ประกอบดวย นายทหาร สัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจาง 
พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน พลทหาร และครอบครัว (คูมือการอบรมงาน าปนกิจ
สงเคราะหกองทัพบก, 2562, หนา 28) กลุมตวัอยางที่ทําการศึกษาไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน 

393



(Yamane, 1973 อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, หนา 25) ซ่ึงผูศึกษายอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไมเกิน + 

รอยละ 5 ไดจาํนวน 400 คน โดยการจําแนกตามสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีการแบบเจาะจง แหลงขอมูลไดจากการศึกษาเอกสาร/
สิ่งพิมพและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหบริการดานการเงินและบัญชี และความพึงพอใจในการบริการ ทั้งของ
ตางประเทศและในประเทศ เพ่ือนํามาประกอบการสรางเคร่ืองมือ ซึ่งคือแบบสอบถาม (สุภางค จันทวานิช, 2549, หนา 233) 

แลวทําการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ในป พ.ศ. 2562 เก่ียวกับประสิทธิภาพ
การใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก และความพึงพอใจของสมาชิก

าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก จํานวน 400 คน โดยการแบงประชากรออกเปนกลุมยอย ๆ แลวเลือกกลุมตัวอยาง
จากแตละกลุมตามสัดสวนประชากร ไดจํานวน 8 กลุม ประกอบดวย 1) นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 89 คน          
2) นายทหารประทวน จํานวน 86 คน 3) ลูกจาง จํานวน 49 คน 4) พนักงานราชการ จํานวน 43 คน 5) พลอาสาสมัคร 
จํานวน 2 คน 6) อาสาสมัคร ทหารพราน จํานวน 5 คน 7) พลทหาร จํานวน 3 คน และ 8) ครอบครัว จาํนวน 123 คน  

การนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ใหกับสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ในป พ.ศ. 2562 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบกและความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แลวทําการสรุปขอมูลเชิงปริมาณ  

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธกีารแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 

2. การวิเคราะหความคิดเห็นของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ในป พ.ศ.2562 เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีองกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก และความพึงพอใจ
ของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ใชคาเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของ กองการ าปนกิจ 
กรมสวัสดิการทหารบก ที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ใชสถิติวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาและขอมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก าปนกิจ
สงเคราะห กองทัพบก ในป พ.ศ. 2562 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แตละระดับ มคีวามหมาย ดังนี้ 
 1 หมายถึง ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับนอยที่สุด
 2 หมายถึง ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับนอย 

 3 หมายถึง ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับปานกลาง 
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 4 หมายถึง ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับมาก 

 5 หมายถึง ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดกิารทหารบก ระดับมากที่สุด (Likert อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หนา 105) 

การแปลความหมายของคะแนนใชเกณ ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 ชวงคาเฉลี่ย   ความหมาย  
 4.50 - 5.00 ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับมากที่สุด  
 3.50 - 4.49 ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับมาก  
 2.50 - 3.49 ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับปานกลาง  
 1.50 - 2.49 ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับนอย  
 1.00 - 1.49 ประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ  

    กรมสวัสดิการทหารบก ระดับนอยที่สุด (Best, 1981 อางถึงใน บุญเรียง ขจรศิลปຊ, 2533, หนา 5) 
2. การวิเคราะหสมมติฐานเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีอง กองการ าปนกิจ 

กรมสวัสดิการทหารบก ที่มผีลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม               
จากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจ (R2) 

 

/

จากการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีองกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ที่มผีลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก มีผูตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 
350 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเปน รอยละ 63.14 และเปนสมาชิก าปนกิจสงเคราะห 
กองทัพบก ในกลุมครอบครัว จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 31.14 ระยะเวลาการเปนสมาชิกอยูในชวง 1-5 ป 
จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 32.86  

ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกตามความ
คิดเห็นของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X  4.61, SD  .32) ความ
พึงพอใจการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ตามความคิดเห็นของ
สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X  4.63, SD  .34) 
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การทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกอง
การ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ที่มผีลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก โดย สมมติฐาน
ที่ 1 ให H0: ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของ กองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ไมมีผลตอ
ความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการบริการ H1: ประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานการเงินและบัญชีของ กองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ ทหารบก มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก

าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการบริการ พบวา ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R) เทากับ .849 คาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจ (R2) เทากับ .603 คาความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัว
พยากรณ ( td. Error) เทากับ .260 คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F) เทากับ 53.813 แสดงวาประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดกิารทหารบก ดานขอมูลขาวสาร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดาน
ระยะเวลาบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ สามารถทํานายระดับความ พึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห 
กองทัพบก ไดรอยละ 60.30 และเม่ือพิจารณาเปนรายตัวแปรแลวพบวา ดานบุคลากรผูใหบริการ เปนตัวแปรที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สมมติฐานที่ 2 ให H0: ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ไมมีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความตอเนื่องในการบริการ H1: 

ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ ทหารบก มีผลตอความพึงพอใจ
ของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความตอเนื่องในการบริการ พบวา ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .822 คาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจ (R2) เทากับ .666 คาความคลาดเคลื่อนของ
สัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ ( td. Error) เทากับ .192 คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F) เทากับ 68.225 แสดงวา
ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดานขอมูลขาวสาร ดาน
กระบวนการดําเนินงาน ดานระยะเวลาบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ สามารถทํานายระดับความพึงพอใจของ
สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ได รอยละ 66.60 และเม่ือพิจารณาเปนรายตัวแปรแลวพบวา ดานระยะเวลา
บริการ และดานบุคลากร ผูใหบริการ เปนตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก 
ดานความตอเนื่องในการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมมติฐานที่ 3 ให H0: ประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ไมมีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจ
สงเคราะห กองทัพบก ดานความกาวหนาในการบริการ H1: ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ

าปนกิจ กรมสวัสดิการ ทหารบก มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความกาวหนา
ในการบริการ พบวา ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .836 คาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจ 
(R2) เทากับ .586 คาความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ ( td. Error) เทากับ .245 คาสถิติการแจกแจงแบบ
เอฟ (F) เทากับ 52.199 แสดงวาประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการ
ทหารบก ดานขอมูลขาวสาร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานระยะเวลาบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ สามารถ
ทํานายระดับความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ไดรอยละ 58.60 และเม่ือพิจารณาเปนรายตัว
แปรแลวพบวา ดานบุคลากรผูใหบริการ เปนตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก 
ดานความกาวหนาในการบริการ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดานบุคลากร 
ผูใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดานความเสมอภาคในการบริการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รอยละ 60.30 ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรผูใหบริการรับฟงปญหาหรือขอ
ซกัถามจากสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ดวยความสุภาพ ใหความสําคัญในรายละเอียดของขอมูลบริการ 
แกสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก คํานึงถึงความ พงึพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก เปนหลัก 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตพิล ภูตะโชติ (นิติพล ภูตะโชติ, 2551, หนา 170-171) ที่วาตองตอบสนองสมาชิก
ตามความคาดหวัง การดูแลเอาใจใส ความเอ้ืออาทรชวยเหลือ มีความพรอมที่จะใหบริการตลอดเวลาเปดใจกวาง
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก  

ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบัญชขีองกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดานระยะ 

เวลาบริการ และดานบุคลากรผูใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก           
ดานความตอเนื่องในการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รอยละ 66.60 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
ควบคุมการปฏิบัตงิานใหบรรลุตามเวลาและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการจายเงินตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวม
ไปถึงมีการจัดลําดับความสําคัญในการใหบริการ การจัดทําบัญชีการเงินไมผิดพลาด สอดคลองกับผลการวิจัยของมาร
สตัน (Marston, 1979 อางถึงในพรทิพย พิมลสินธุ, 2545, หนา 6) อธิบายถึงเปาหมายสําคัญของการบริการเพื่อ
สรางความพึงพอใจในการใหบริการแกสมาชิก โดยใหบริการอยางตรงเวลา มีการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการ
อยูสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทําหนาที่ใหบริการที่ตรงตามความคาดหวังของสมาชิก 

ประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินและบญัชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดานบุคลากร 
ผูใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบกดานความกาวหนาในการบริการ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รอยละ 58.60 ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีความมุงมั่นที่จะแกปญหาเฉพาะหนาไดทันที 
และยังสามารถนําเสนองานบริการไดตรงตามความตองการของสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ทั้งคุณภาพ
และปริมาณ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Certo Samuel (Certo Samuel C., 2000, p. 65) ที่วาบุคลากรผูให
บริการมีบทบาท ในการทํางานหรือดําเนินงานตาง ๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยี ความรูความสามารถ 

ทีเ่ก่ียวกับงานในหนาที่ 
 

1.1 เพื่อใหการบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เกิดประสิทธิภาพ 

และสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก มีความพึงพอใจดานความเสมอภาคในการบริการ ควรปรับวิธีการ
ปฏิบัตใิหสามารถโอนเงินสงเคราะหคาจัดการศพ ที่โอนเขาเฉพาะบัญชีธนาคารทหารไทย เทานั้น ควรเพิ่มการโอนเงิน 

เขาบัญชีธนาคารอ่ืน ๆ ที่สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก มีอยูแลว เพ่ืออํานวยความสะดวกของสมาชิก
าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ที่ไมมีบญัชีธนาคารทหารไทย 
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1.2 เพื่อใหการบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เกิดประสิทธิภาพ 

และสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก มีความพึงพอใจดานความตอเนื่องในการบริการ เมื่อมีการโอนเงินสงเคราะห
คาจัดการศพเขาบัญชีใหกับสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก แลวทั้งสวนแรกและสวนที่เหลือ ควรจัดใหมีบริการ
สง SMS แจงใหสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ทราบดวย ไมเพียงเฉพาะการแจงทางโทรศัพทเทานั้น

1.3 เพื่อใหการบริการดานการเงินและบัญชีของกองการ าปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เกิดประสิทธิภาพ 

และสมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก มีความพึงพอใจดานความกาวหนาในการบริการ ควรเพิ่มชองทางการ
ชําระเงินรายเดือน เชน สามารถจายผานแอพพลิเคชั่น หรือรานสะดวกซ้ือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
สมาชิก าปนกิจสงเคราะห กองทัพบก ที่ปลดเกษียณไปแลว หรือ พอ แม ภรรยา ลูก ที่สงชําระรายเดือนเองไมหัก
ผานบัญชีขาราชการทหารที่นําเขามาเปนสมาชิก  

2.1 ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้จํากัดอยูเฉพาะกลุมกองทัพบกเทานั้น ดังนั้นคร้ังตอไปควรมีการเปลี่ยน
ประชากรเปนกลุมอ่ืนบาง เชน กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

2.2 ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้กวางมีทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ดังนั้นคร้ังตอไป
จะศึกษาใหแคบลงเจาะกลุมเปาหมายเปนภาค เพื่อจะไดเขาถึงประชากรมากกวานี้
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Factors affecting the efficiency of the internal audit from the perspective of the 
inspector of the Thai Armed Forces.
 

   รอยโทหญิงวรวรรณ  สีจันทา 
    สาขาวชิา บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

   รองศาสตราจารยกัลยาภรณ  ปานมะเริง 
   ภาควิชา บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในกองบัญชาการ 
กองทัพไทย ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูตรวจสอบภายใน และผูทีไ่ดรับการตรวจ และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในใหมีความสําเร็จมากข้ึน โดยทําการเก็บ
รวบรวมมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย 
เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ จํานวน 353 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่
ไดมาหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะ
พื้นที่แจงวัฒนะ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชั้นยศ ตั้งแต
รอยตรี-รอยเอก จบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณการทํางานระหวาง 3-7 ปข้ึนไป สําหรับปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ไดแก คุณภาพงานตรวจสอบ รองลงมาไดแก คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน และการใหการ
สนับสนุนจากผูบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณสมบัติ
ของผูตรวจสอบภายในแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจแตกตางกัน 
คุณภาพงานตรวจสอบแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองผูรับตรวจแตกตางกัน และ
การสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงานแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และ 0.05 
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Abstract
The objective of this study is to study variables that affect the internal audit 

efficiency of the Royal Thai Armed Forces Headquarters. Resulting in a consistent 
understanding between internal auditors And those who have been examined And is a way 
to improve and develop the internal audit of the Internal Audit Office to be more successful 
By collecting data from a sample of government officials and government officials working 
in the Thai Armed Forces Headquarters Only 353 cases in Chaeng Wattana area.The results 
showed that Government officials and government officials working in the Thai Armed 
Forces Headquarters Only Chaeng Wattana area Mostly female Between 31-40 years old, 
have a bachelor's degree rank levels from Second Lieutenant-Captain, graduated in business 
administration. Have working experience between 3-7 years. For the factors that affect the 
efficiency of the internal audit in general, the sample group has an overall opinion. At a 
high level of acceptance, including quality of inspection Followed by Qualifications of 
internal auditors and the support from the executives and the internal environment of the 
organization respectively. Based on the hypothesis testing, it is found that the 
characteristics of the internal auditors are different, which may have an effect on the 
effectiveness of the internal audit. Different views of the test recipients, the quality of the 
audit work should be different which may affect the efficiency of the internal audit. In the 
viewpoint of the test takers differently and support from management, the department's 
environment is different, which may affect the efficiency of the internal audit. In the 
viewpoint of the test takers, there were statistical significance at the level of 0.01 and 0.05.

Key Words : Internal Audit, Inspector, Royal Thai Armed Forces Headquarters

 ในการปฏิบัตงิานดานกาตรวจสอบภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย ผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่
ของหนวยรับตรวจ ตองมีการติดตอประสานงานกันอยางใกลชิด โดยผูรับตรวจมีการ ขอคําแนะนํา ปรึกษาหารือ
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และภาระหนาที่ของผูตรวจสอบภายในดังกลาวมา
ขางตน จะตองปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจตาง ๆ ที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน            
ซึ่งจะตองเก่ียวของประสานงานกับผูรับตรวจ โดยผูรับตรวจมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการเตรียมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตอบคําถาม ชี้แจงในประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในตองการจะทราบ เมื่อผูตรวจสอบ
ภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบภายในของกองบัญชาการกองทัพไทยในปที่ผานๆ มา  

โดยจากรายงาน ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ 

ขอสังเกตจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ 2561 ของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย (ขอตรวจกองบัญชาการกองทัพไทย, 2561) แลวมีขอตรวจพบ/ขอบกพรองเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในจึงใหคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะใหผูรับตรวจปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการหรือในกรณีเกิดการทุจริต และผูตรวจสอบภายในจะตองรายงานใหหัวหนาสวนราชการ
ทราบทันที เนื่องจากทําใหเกิดความเสียหายใหกับทางราชการ ผูตรวจสอบภายในจําเปนจะตองทําเปนลายลักษณ
อักษรไวในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ทําใหผู รับตรวจมีความคิดวาผูตรวจสอบภายในจองจับผิดการ
ปฏิบัตงิานของผูรับตรวจ ซึ่งอาจทําใหผูรับตรวจไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และหากมีการ
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ตรวจสอบคร้ังตอไปอาจจะไมใหความรวมมือ หรือ ไมอํานวยความสะดวกใหกับผูตรวจสอบภายใน และไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ เนื่องจากผูรับตรวจมีความคิดเห็นที่ไมดีเก่ียวกับประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร และ ไมเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ
หนวยงาน ตอผูตรวจสอบภายใน และงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ในฐานะที่ผูวิจัยไดปฏิบัติงานเก่ียวของโดยตรง เปนผูตรวจสอบภายในของ
กองบัญชาการกองทัพไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผูรับตรวจเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย และศึกษาปญหา อุปสรรค และขอบกพรองในการปฏิบัติงานดาน
การตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขขอบกพรองในการทํางาน และแกไขปญหาความไม
เขาใจกันระหวางผู รับตรวจกับผูตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาการตรวจสอบภายในของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และเพื่อประโยชนตอกองบัญชาการกองทัพไทย  

  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิด
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในสวนราชการ แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน คุณภาพงานตรวจสอบ และการ
สนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงาน กับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกองบัญชาการ
กองทัพไทย รวมทั้งระเบียบกฎหมาย และงานวิจยัที่เก่ียวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยตอไป 

  1. ตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ทําใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูตรวจสอบภายใน และผูทีไ่ดรับการตรวจ 

  2. เพื่อนําแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในใหมี
ความสําเร็จมากข้ึน 
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การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
( estionnaire) เปนเคร่ืองมือโดยการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับตรวจ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย 

เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ ทั้งนี้ขาราชการตองมีระดับชั้นยศตั้งแตพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
ลงมา จํานวน 3,027 คน (กองบัญชาการกองทัพไทย, 2561) ขนาดของกลุมตัวอยางในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยมีการกําหนดให
ระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% และกําหนดใหระดับความคลาดเคลื่อนอยูที่ 5% หรือ 0.05 ( amane, 1973) 
จํานวน 353 ราย 

เคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บรวบรมขอมูลในคร้ังนี้  ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถาม ( estionnaires)            
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามที่มีลกัษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-Ended estion) และปลายเปด ( pen Ended estion) ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับชั้นยศ 
เงินเดือน และระยะเวลาการทํางาน ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( hec  ist) 

สวนที่ 2 นําขอคําถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองผูรับตรวจ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ มาวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเปนคําถามลักษณะปลายเปด เพือ่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองผูรับตรวจของกองบัญชาการ
กองทัพไทย ในคร้ังนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 3 สวน ไดแก 

4.1 ขอมูลปฐมภูมิ ( rimar  ata) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยการแจก
แบบสอบถาม เพื่อใหกลุมตัวอยางไดตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย โดยการแจกแบบสอบถาม
นัน้เปนการสุมตัวอยางแบบไมใชสถิต ิโดยเก็บขอมูลจากขาราชการและพนักงานราชการของกองบัญชาการกองทัพ
ไทยที่ปฏิบัตหินาที่อยูพืน้ที่แจงวัฒนะจํานวน 353 คน แบงสวนราชการที่ขาราชการและพนักงานราชการสังกัดอยู 

4.2 ขอมูลทุติยภูมิ ( econdar  ata) เปนขอมูลจากการศึกษาคนควาจากตําราและเอกสาร รายงาน 
หนังสือ บทความที่เก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน ขอมูลทางสถิติตางๆ ที่เก่ียวของ 

4.3 นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชระบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณหาคาสถิติ 
และทดสอบสมมติฐานตามที่กําหนด 
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ผูวิจัยไดนําขอมูลในสวนของการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใน ในมุมมองผูรับตรวจของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Anal sis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตาม  
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา ขาราชการและพนักงานราชการที่
ปฏิบัตงิานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับชั้นยศ คือ ร.ต. – ร.อ. มีสาขาที่จบการศึกษา คือ บริหารธุรกิจ และมี
ประสบการณทํางานระหวาง 3-7 ป

 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยภาพรวม จากผลการศึกษาพบวา ขาราชการและ
พนักงานราชการที่ปฏิบัตงิานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก อันดับแรก คือ คุณภาพงานตรวจสอบ รองลงมาไดแก คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน และการใหการ
สนับสนุนจากผูบริหารและสภาพแวดลอมภายในองคกร เมื่ออธิบายรายดานพบวา 
1.

ขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัตงิานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูตรวจสอบภายในมีมนุษยสัมพันธที่
ดีกับผูรับตรวจ รองลงมาคือ ผูตรวจสอบภายในสามารถอธิบายเก่ียวกับระเบียบ หรือแนวทางในการปฏิบัติการ
ตรวจสอบอยางชัดเจน และเม่ือมีการหารือกับผูตรวจสอบถึงแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดลําดับการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม พบวาผูตรวจสอบภายในสามารถใหความรูดานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดเปนอยางดี  
   

ขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะพ้ืนที่แจงวัฒนะ            
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งเร่ืองที่มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ ขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบ
ภายในเสนอใหผูรับตรวจปฏิบัตติามเปนประโยชนตอหนวยงาน รองลงมา คือ ผูตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะใหแลวเสร็จตามระดับความเสี่ยงที่ตรวจพบ และผูตรวจสอบภายในสรุปถึงประเด็นที่ตรวจพบ            
กับผูรับตรวจเพื่อใหเขาใจถึงปญหาและรวมกันแกไข  
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ขาราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยูในกองบัญชาการกองทัพไทย เฉพาะพื้นที่แจงวัฒนะ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งเร่ืองที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ผูตรวจสอบภายในมี
การประสานงานกับผูรับตรวจเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เชน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในสําหรับประเด็นแตละประเภท รองลงมาไดแก 
ผูบังคับบัญชาและขาราชการภายใน หนวยรับตรวจมีการสื่อสารถึงประเด็นที่ตรวจพบและไดรับรายงานจากผู
ตรวจสอบภายในอยางใกลชิด เพื่อรวมกันปฏิบัตติามขอเสนอแนะใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และผูบริหาร
หนวยรับตรวจกําหนดผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายในเปนผูมีความรู และเขาใจในสิ่งที่ผู
ตรวจสอบภายในสงสัย  

   คุณสมบัตขิองผูตรวจสอบภายในแตกตางกันนาจะมีผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสทิธิภาพการตรวจสอบภายใน มีความสมัพันธ
เชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 6 รายการ และสามารถทํานาย
ความสัมพันธคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจได 
รอยละ 81.90 ( 2 = 0.819) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนตัวแปรผูตรวจสอบภายในสามารถ
อธิบายเก่ียวกับระเบียบ หรือแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบอยางชัดเจน ที่ไมสามารถทํานายความสัมพันธ
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในกับประสทิธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจได ดังนั้นจึงเปนการ
ยอมรับสมมติฐานที่ไดตัง้ไว 
  คุณภาพงานตรวจสอบแตกตางกันนาจะมีผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ใน
มุมมองผูรับตรวจ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธภิาพการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ
ตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดแก คุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งหมด 5 รายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถทํานายความสัมพันธคุณภาพงานตรวจสอบกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ
ได รอยละ 78.90 ( 2 = 0.789) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ดังนั้นจึงเปนการยอมรับ
สมมติฐานที่ไดตั้งไว  
  การสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงานแตกตางกันนาจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก การสนับสนุนจากผูบริหาร และ
สภาพแวดลอมของหนวยงาน ทั้งหมด 10 รายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถทํานาย
ความสัมพันธการสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงานกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ในมุมมองของผูรับตรวจได รอยละ 82.30 ( 2 = 0.823) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ยกเวน
ตัวแปร ผูบริหารหนวยรับตรวจใหความรวมมือในการแกไข ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ไม
สามารถทํานายความสัมพันธการสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงานกับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจได ดังนั้น จึงเปนการยอมรับสมมติฐานที่ไดตั้งไว 
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 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองผูรับตรวจของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย คร้ังนี้ จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
  คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในแตกตางกันนาจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 6 
รายการ และสามารถทํานายความสัมพันธคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ใน
มุมมองของผูรับตรวจได รอยละ 81.90 ( 2 = 0.819) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศรีพงษ เจียใประสิทธิ์ (2542) ที่ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของผูตรวจตอการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ที่พบวา ความคิดเห็นของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูงทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
ดานภาวะผูนํา ดานการปฏิบัตงิาน ดานการใหความรู ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และการสนับสนุนการทํางาน 

  คุณภาพงานตรวจสอบแตกตางกันนาจะมีผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ในมุมมองผูรับตรวจ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสทิธิภาพการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก คุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งหมด 5 รายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และสามารถทํานายความสัมพันธคุณภาพงานตรวจสอบกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับ
ตรวจได รอยละ 78.90 ( 2 = 0.789) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2543) ที่ไดกลาวถึงคุณภาพงานไววา คุณภาพงานเปนเร่ืองจําเปนสําหรับงาน
บริการ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของสวน
ราชการ และชวยสนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการมีผลการดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของ
รัฐบาลภายใตการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและ มปีระสิทธิผล รวมทั้งการดํากับดูแลที่ดีคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายใน จึงหมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของทางราชการ และผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับสวนราชการและหนวยรับตรวจ 
การนําระบบการประกันคุณภาพมาใชกับงานตรวจสอบภายใน จึงทําใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ ผูตรวจสอบ
ภายในสวนราชการ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นแกบคุคลทั่วไปตอผลการปฏิบัตงิานของผูตรวจสอบภายใน 

  การสนับสนุนจากผูบริหาร และ
สภาพแวดลอมของหนวยงานแตกตางกันนาจะมีผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ 
แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระ         
ซึ่งไดแก การสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงาน ทั้งหมด 10 รายการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สามารถทํานายความสัมพันธการสนับสนุนจากผูบริหาร และสภาพแวดลอมของหนวยงานกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจได รอยละ 82.30 ( 2 = 0.823) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Abdul และ ham la (2012) ที่ไดกลาวไววา ปจจัย
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สําคัญที่มีความจําเปนอยางมากในการชวยสงเสริมการพัฒนาองคความรูภายในหนวยงาน การจัดหางบประมาณ
เพื่อโครงสรางพื้นฐานดานความรูและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการสรางสรรค แบงปน จัดเก็บ 
และเผยแพรความรู ชี้ใหเห็นวาการสนับสนุนจากผูบริหารมีผลกระทบเชิงบวกและมีความหมายท่ีเก่ียวของกับ
ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งยังเปนความสัมพันธเชิงบวกกับทุกตัวแปรที่มผีลตอประสิทธิภาพของ
งานตรวจสอบภายใน 

 

  1. ผูตรวจสอบภายในควรคนหาประเด็นจากการตรวจสอบที่เพิ่มคุณคาใหแกหนวยงาน และปฏิบัติงาน
ดวยความเปนอิสระ และเที่ยงธรรม ไมละเลยการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหผูตรวจสอบภายใจมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภายใน และมีคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

  2. ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบริหารหนวยรับตรวจเพื่อแจงถึงประเด็นที่
ตรวจพบอยางครบถวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพดานคุณภาพในงานตรวจสอบมากที่สุด 

  3. ผูรับตรวจควรมีประสบการณในการทํางานมานาน เพื่อที่จะทําใหมีความชํานาญในงานที่ทํา และทําให
สามารถตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายในไดถูกตอง ครบถวน และควรมีการปรับทัศนคติของผูตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ใหเปดประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ดานการใหการสนับสนุนจากผูบริหารและสภาพแวดลอม
ภายในองคกร 
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การวิจยัเชิงเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา 
(1) การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี (2) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูที่ใชระบบสารสนเทศ ทางการบัญชีในธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนต
ในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 150 รายสถิติที่ใชในการวิจัย คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหความถดถอย  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ ลักษณะการ
เก่ียวของของงานและประสบการณ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก เม่ือพิจารณาลักษณะ
เก่ียวของของงานและประสบการณ เปนรายขอ โดยพบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวยสนับสนุนใน
สวนงานท่ีสําคัญของทานไดคาเฉลี่ยรวมสูงสุด การฝຄกอบรม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับสอง 
เมื่อพิจารณาการฝຄกอบรมเปนรายขอ โดยพบวา ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชข้ึีน ความพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลง พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับสาม เมื่อพิจารณาความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
เปนรายขอ โดยพบวา ทานสามารถเรียนรู ระบบงานใหม ไดอยางรวดเร็ว และความเขากันไดระบบ พบวา             
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาความเขากันไดของระบบ เปนรายขอ โดยพบวา ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ถูกพัฒนาใหใชงานงายไดคาเฉลี่ยรวมสงูสุด ตามลําดับ 
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ABSTRACT
The research on “Factors Affecting the Usage Acceptance of Accounting 

Information System” has its main objectives to 1) study the level of usage acceptance of 
accounting information system, and 2) study the factors affecting the usage acceptance of 
accounting information system. The questionnaires are used to collect data from 150 
automobile parts business ventures in Krathum Baen district, Samut Sakhon province. The 
statistical descriptive data include percentage, mean, and standard deviation. The data are
also analyzed by using the regression analysis. 
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The research found that The factors affecting the acceptance of the use of 
accounting information systems are the related characteristics of work and experience, 
found that the average level is highest first. When considering each aspect of the job and 
experience, it is found that the accounting information system helps support your important 
work areas with the highest total average. Training shows that the average is the second 
highest level. When considering the individual training, found that you have a better 
understanding of accounting information systems. The readiness to change was found to 
have the third highest average value. When considering the readiness for each item change, 
it is found that you can quickly learn a new system. And compatibility, the system has 
found that the average is at the last level When considering the compatibility of each 
system by finding that the accounting information system Developed to be easy to use, with 
the highest total average value respectively

Keywords : Work relatedness and experience, system compatibility, training, readiness 
to Change

 

 

การนําระบบสารสนเทศเขามาใชในองคกรชวยใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่ง ข้ึน ดวยความเชื่อม่ันวาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีสวนชวยใหองคกรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ 
การดําเนินธุรกิจ คือ การแสวงหากําไรสูงสุดและแขงขัน ทั้งนี้ การนําระบบสารสนเทศ เขามาใชในองคกรมีหลาย
รูปแบบ เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใชเอง การจัดจางหนวยงานภายนอก (Outsourcing) หรือการจัดหา
โปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับระบบงานที่ตองการมาใช เปนตนระบบสารสนเทศท่ีมีมาตั้งแตเดิมนั้นไดถูกสราง
ข้ึนมาเพ่ือใหสามารถแกปญหาในแตละหนวยงานแยกกันไป โดยมุงเนนใหมีการประหยัดพลังงานการใชเคร่ืองจักร
แทนคนและการทําใหเปนระบบอัตโนมัติใหมากที่สุด ผลที่ตามมาก็คือ ระบบขอมูลสารสนเทศที่สรางข้ึนมาจะ
แตกตางกันไปตามหนวยงานตาง ๆ และเปนอิสระตอกันทําใหเกิดความลาชาของการไหลหรือการเชื่อมตอของ
ขอมูลระหวางระบบงานที่ตางกัน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถสรางระบบงานที่รวดเร็วได ทําใหเกิดความ
ซ้ําซอนของขอมูล และการที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ใชขอมูลรวมกันนั้นเปนไปไดยาก เปนอุปสรรคกีดขวางการ
ทาํงานรวมกันระหวางหนวยงาน สภาพแวดลอมการบริหารธุรกิจในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากรุนแรงและ
ตอเนื่อง การที่ตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรง และเพ่ือการอยูรอดขององคกรตอไปในอนาคต ความสามารถท่ี
จะปรับตัวและรับมือกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้จึงเปนสิ่งสําคัญมาก (Kenneth & Jane, 2014) 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ ระบบในการรวบรวมบันทึกการเก็บรักษาและประมวลขอมูลใหได
สารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะมีวิธีการทํางาน
เหมือนระบบบัญชีในระบบบันทึกดวยสมุด โดยมีการรวบรวมขอมูลการนําเขา การประมวลผล การเก็บรักษาและ
การรายงานขอมูลและสารสนเทศ (Romney & Steinbart, 2016) 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนวงจรที่มีความเกี่ยวของกับทุก ๆ ระบบโดยการรับขอมูลมาจาก
กระบวนการอ่ืน ๆ ที่จะนําระบบนี้ไปใชนั้นจึงตองเอาใจใสตอการเตรียมขอมูลที่สนับสนุนตอระบบงานบัญชีเปน
อันดับแรกเพราะจะเปนแนวทางการออกแบบในระบบยอยอ่ืน ๆ ตอไป ปญหาท่ีสําคัญของการนําระบบนี้ไปใชงาน 
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คือ บุคลากรขององคกรซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหการนําระบบไปใชในองคกรประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว          
มีนกัวิจัยจํานวนมากไดดําเนินการทดสอบปจจัยมีผลกระทบตอความสําเร็จและความลมเหลวในการนําระบบไปใช
งาน ซึ่งพบวาความพึงพอใจและการยอมรับของผูใชงานเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการติดตั้งและการนําระบบไปใชงาน
ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว อยางไรก็ดีการนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใชนั้นสามารถแบงระดับผูใชงาน
ออกไดหลายระดับไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ ระดับผูพัฒนาระบบงานและระดับผูบริหารงาน ซ่ึงตางไดรับ
ผลกระทบจากการติดตั้งและนําระบบไปใชงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการยอมรับของผูใชงานระดับ
ปฏิบัติการที่มีตอระบบนี้ คือ ผูใชงานคนสุดทาย (End Users) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหนาที่งาน
ตาง ๆ และไมเก่ียวของกับการดูแลระบบสารสนเทศขององคกรโดยตรง เชน บุคลากรในสวนหนาที่งานการเงิน งาน
บญัชี งานผลิต งานการตลาด งานทรัพยากรมนุษย เปนตน บุคลากรเหลานี้เปนเพียงผูที่รูหนาที่งานเฉพาะของตน
ตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชงานระบบอยางเต็มศักยภาพรวมทั้งเพื่อชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายของ
องคกรตามที่ไดวางไว ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนซอฟตแวรที่ทําการจัดการเบ็ดเสร็จและสนับสนุนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองานอยางครบถวนถูกตองและครอบคลุมทุกหนาที่งานที่องคกรไดดําเนินงาน ถา
ผูใชงานไมยอมรับตอระบบงานที่เกิดข้ึน เนื่องจากความยากในการเชื่อมตอและเขาใจในระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีอาจนําไปสูความลมเหลวในการพัฒนาระบบหากไมพจิารณาและวิเคราะหถึงผูใชงานเปนสําคัญ 

ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและการฝຄกอบรมสงผลตอรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี 
มากที่สุด เมื่อเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาใชในองคกร มีความเขากันไดกับระบบงานเกาและเทคโนโลยีนั้นมีความ
เก่ียวของกับงานและประสบการณโดยตรงของผูใชงาน ผูใชงานจะรับรูถึงความงายตอการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ และ
สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีในที่สุด ดังนั้น เมื่อองคกรมีนโยบายนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชองคกรควรมีการ
เตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชงาน ดานความเขากันไดของระบบลักษณะการเก่ียวของของงาน
และประสบการณ และการฝຄกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในเทคโนโลยีนั้นอยางตอเนื่องเพื่อให
พนักงานรับรูถึงความงายตอการใชงานและรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีดังกลาวและ
สงผลตอความสําเร็จในการใชโปรแกรมในการปฏิบัตงิานใหองคกรในที่สุด (ศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557) 

จากปญหาของการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีดังกลาวผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา
ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อจะไดทราบวาหากธุรกิจมีการนําระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเขามาใชแลวจะมีปจจัยใดบางที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการใชระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีแลวคาดวาจะนําผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงวางแผน
ระบบการบริหารและเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการประยุกตใชระบบการสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อปรับ
ใหเหมาะสมกับองคกรและสามารถปรับแนวทางในการเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีโอกาส
เจริญเติบโตไดตอไปในอนาคต 
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1. เพื่อศึกษาระดับของการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชึ 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

 

 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 

สมมติฐานที่ 2 (H2) การฝຄกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทาง 

การบัญชี 
สมมติฐานที่ 4 ( 4) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี  
 

  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ซึง่ผูวิจยัไดทาํการสรุปและสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

ลกัษณะการเก่ียวของ 
ของงานและประสบการณ 

การฝຄกอบรม 

ความเขากันไดของระบบ 

ความพรอม 

ตอการเปลี่ยนแปลง 
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ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตวัอยางไวดังนี ้
1. ประชากร  
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 527 ราย ที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามการจัดประเภทธุรกิจ
ของนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ หมวด C : การผลิต ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลําดับที่ 2930          
การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ สําหรับยานยนต ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย, 2561) 

2. กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 150 ราย ที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ผูวิจัย จึงใช
วิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางนั้นดวยวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากรที่แทจริง (ธานินทร ศิลปຊจารุ, 2557) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95  และยอมรับคาความคลาดเคลื่อน
จากการสุมตวัอยางได 5  โดยคํานวณจากสูตรดังนี้ 

n =    N 

           1+Ne2 

โดย  n  = จํานวนของกลุมตวัอยางที่ตองการ 
  N =  จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตวัอยางที่ยอมรับได รอยละ 0.05 

แทนคาในสูตร n =      527 

             1 527(0.05)2 
ดังนั้น จะไดขนาดของกลุมตวัอยาง ที่ n = 150 ตัวอยาง 
 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชงานคนสุดทาย (End Users) ซึ่งทําหนาที่
ในสวนของระบบยอยหรือวงจรบัญชีของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวนมี
รายละเอียดดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปขององคกรจํานวน 6 ขอ ประกอบดวยการใชโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางบัญชีประเภทระบบสารสนเทศทางการบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษาของผูใชงานดานบัญชี สาขาที่ผูใชงานดานบัญชีสําเร็จการศึกษา ประสบการณในการดูแลรับผิดชอบงาน
ดานบัญชีของผูใชงานและตําแหนงงานปจจุบันของผูใชงานดานบัญชีโดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวตามที่กําหนดไว 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ซ่ึงจําแนกออกเปน 4 แบบ ไดแก ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ (Job Relevant 

and Experiences) ความเขากันไดของระบบ (Compatibility) การฝຄกอบรม (Training) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
(Readiness for Change) มีลักษณะ ของขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน
ทัง้หมด 20 ขอ 

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับระดับการยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีลักษณะของขอคําถามเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวนทั้งหมด 5 ขอ  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจยัที่ทําใหทานยอมรับการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้น 

 

การวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลที่ เ ก่ียวของกับ ลักษณะการเก่ียวของของงานและ
ประสบการณ (Job Relevant and Experiences) ความเขากันไดของระบบ (Compatibility) การฝຄกอบรม 
(Training) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) จากตําราเอกสาร บทความและงานวิจัยที่
เก่ียวของโดยใชกลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูใชงานคนสุดทาย (End Users) ทําหนาที่ในสวนของระบบยอยหรือ
วงจรบัญชีของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยจะจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทาํการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและทําการลงรหัสขอมูลเพื่อนําไปทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งจะ
นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ีเพื่อบรรยายถึงลักษณะทั่วไปจํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม 

2. การวัดระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการจัดลําดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ
การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผูวิจัยใชมาตรการวัดการประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 

Scale ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะเรียงลําดับความคิดเห็นตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย
มาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด โดยจะใหคะแนนตามลําดับความคิดเห็นดังนี้  
  ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายความวา เห็นดวยมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายความวา เห็นดวยนอย 

  ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 
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 ทั้งนี้จากคะแนนที่ไดรับแตละขอจะถูกนํามาคาเฉลี่ยของแตละปจจัย เพ่ือทําการวิเคราะหและสรุปผล  
โดยจะใชเกณ ในการประเมินดังนี้ 

อันตรภาคชั้น =             พิสัย (Range) 

            จํานวนชั้น (Class) 

   =         5-1 

         5 

   =          0.80 

ดังนั้นเกณ เฉลี่ยระดับความสําคัญจะเปนดังนี้ 
ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 = 5 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 = 4 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยมาก 

ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 = 3 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 = 2 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยนอย 

ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 = 1 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

 3. การวัดระดับการยอมรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชมาตรการวัด
การประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert Scale ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตวัอยางซ่ึงจะเรียงลําดับการ
ยอมรับตั้งแต ยอมรับมากที่สุด ยอมรับมาก ยอมรับปานกลาง ยอมรับนอยและยอมรับนอยที่สุด โดยจะใหคะแนน
ตามลําดับความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายความวา ยอมรับมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายความวา ยอมรับมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายความวา ยอมรับปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายความวา ยอมรับนอย 

ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายความวา ยอมรับนอยที่สุด 

  ทั้งนี้จากคะแนนที่ไดรับแตละขอมูลจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยของแตละปจจัย เพื่อทําการวิเคราะหและ
สรุปผล โดยจะใชเกณ ในการประเมินเชนเดียวกับการวัดระดับความเห็นในขอ 2 

4. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise)                

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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1              

(Job Relevant and Experiences) 

 

(Job relevant and experiences) x S.D.  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยสนบัสนนุงานทีท่านทําอยูในปจจุบนั 4.59 0.59 มากที่สุด 

ทานมปีระสบการณในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ด ี 3.53 0.49 มาก 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยใหทานใชความสามารถท่ีม ีไดอยางเต็มที่  3.61 0.43 มาก 

ทานมปีระสบการณการทาํงานโดยใชคอมพิวเตอรมากอนที่จะใชงานระบบ
สารสนเทศทางการบัญช ี 4.57 0.58 มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยสนบัสนนุในสวนงานที่สาํคัญของทานได 4.58 0.59 มากที่สุด 

 4.56 0.47  

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x 4.59 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวย
สนับสนุนงานที่ทานทาํอยูในปจจุบนั อยูในระดับมากที่สุด x 4.59 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีประสบการณในการ
ใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี อยูในระดับมาก x 3.53 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวยใหทานใช
ความสามารถที่มีไดอยางเต็มที่ x 3.61 อยูในระดับมาก ทานมีประสบการณการทํางานโดยใชคอมพิวเตอรมา
กอนที่จะใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี x 4.57 อยูในระดับมากที่สุด ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวย
สนับสนุนในสวนงานที่สําคัญของทานได x 4.58 อยูในระดับมากที่สุด 
 

2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของความเขากันไดของระบบ (Compatibility) 

Compatibility) x S.D.  

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเหมาะสมกับองคกรของทาน 4.57 0.57 มากที่สุด 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหใชงานงาย 4.58 0.58 มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชถูีกพัฒนาใหมีฟงกชัน่การใชงานตรงตามความ
ตองการ 4.55 0.56 มากที่สุด 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมคีวามซับซอนไมสามารถทํางานรวมกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกรของทานได 3.55 0.60 มาก 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน 

อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรได 4.56 0.56 มากที่สุด 

 4.57 0.57  
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับความเขากันไดของ
ระบบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x 4.58 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานคิดวาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเหมาะสมกับองคกรของทาน อยูในระดับมากที่สุด x 4.57 อยูในระดับมากที่สุด ทานคิดวาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหใชงานงายอยูในระดับมากที่สุด x 4.58 อยูในระดับมากที่สุด ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหมีฟงกชั่นการใชงานตรงตามความตองการ x 4.55 อยูในระดับมากที่สุด        
ทานคิดวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความซับซอนไมสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกรของ
ทานได x 3.55 อยูในระดับมากทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ     
ทัง้ภายในและภายนอกองคกรไดความตองการ x 4.56 อยูในระดับมากที่สุด 

 

3 Training)  

Training) x S.D.  

ทานไดรับการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 4.52 0.52 มากที่สุด 

ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีข้ึนหลงัการอบรม 4.55 0.54 มากที่สุด 

การอบรมทําใหทานมัน่ใจในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้น 4.54 0.54 มากที่สุด 

การฝຄกอบรมมีเนื้อหารายละเอียดเพียงพอและมีระยะเวลาที่เหมาะสม 4.52 0.51 มากที่สุด 

ผูฝຄกสอนมีความรูอยางเพียงพอและสามารถชวยอธิบายใหคุณเขาใจระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน 4.51 0.51 มากที่สุด 

 4.53 0.52  

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความเห็นเก่ียวกับระดับการฝຄกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x=4.55 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานไดรับการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี x 4.52 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีข้ึนหลังการอบรม x 4.55 อยูใน
ระดับมากที่สุด การอบรมทําใหทานมั่นใจในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน x 4.54 อยูในระดับ
มากที่สุด การฝຄกอบรมมีเนื้อหารายละเอียดเพียงพอและมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.52 อยูในระดับมากที่สุด        

ผูฝຄกสอนมีความรูอยางเพียงพอและสามารถชวยอธิบายใหคุณเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน x 4.51 
อยูในระดับมากที่สุด 
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4 Readiness for Change) 

 

(Readiness for Change) 
x S.D.  

ทานสามารถเรียนรูระบบงานใหมไดอยางรวดเร็ว 4.57 0.57 มากที่สุด 

ทานมีความกังวลหากมีการเปลีย่นแปลงระบบงานใหม 3.58 0.62 มาก 

ทานไดมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชใน
องคกร 4.55 0.54 มากที่สุด 

ขอมูลที่อยูในระบบสารสนเทศทางการบญัชีสามารถเรียกขอมูลไดทนัที่รวดเร็ว
และตลอดเวลา 4.53 0.53 มากที่สุด 

การปรับเปลี่ยนระบบงานใหมมผีลดีตอความสามารถในการทํางาน 

ของทาน 4.54 0.53 มากที่สุด 

 4.54 0.52  

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด x 4.57 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานสามารถเรียนรูระบบงานใหมไดอยางรวดเร็ว x 4.57 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความกังวลหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม x 3.58 อยูในระดับมาก 
ทานไดมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในองคกร x 4.55 อยูในระดับมากที่สุด 
ขอมูลที่อยูในระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเรียกขอมูลไดทันที่รวดเร็วและตลอดเวลา x 4.53 อยูในระดับ
มากที่สดุ การปรับเปลีย่นระบบงานใหมมผีลดีตอความสามารถในการทํางานของทาน x 4.54 อยูในระดับมากที่สุด  

 

 

 x S.D.  

หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสาํคัญไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทาน ทานจะรูสึกสนใจและยอมรับการใชงานในระบบ
สารสนเทศทางการบัญช ี 4.53 0.53 มากที่สุด 

ทานมีความยินดทีีจ่ะแนะนาํเพือ่นรวมงานใหใชระบบสารสนเทศทาง 
การบัญชี  4.52 0.52 มากที่สุด 

ทานรูสกึมีความสุขที่ไดใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการปฏิบัติงาน 4.55 0.54 มากที่สุด 

ทานยนิดีทีจ่ะฝຄกฝนตนเองใหมคีวามทันสมัยตอการใชระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีอยูเสมอ 4.54 0.54 มากที่สุด 

หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสาํคัญไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทาน ทานจะใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 4.51 0.50 มากที่สุด 

 4.53 0.53  
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหระดับความเห็นเก่ียวกับการยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x=4.55 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสําคัญ
ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทาน ทานจะรูสึกสนใจและยอมรับการใชงานในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี x=4.53 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความยินดีที่จะแนะนําเพื่อนรวมงานใหใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี x=4.52 อยูในระดับมากที่สุด ทานรูสึกมีความสุขที่ไดใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการ
ปฏิบัติงาน x=4.55 อยูในระดับมากที่สุด ทานยินดีที่จะฝຄกฝนตนเองใหมีความทันสมัยตอการใชระบบสารสนเทศ 

ทางการบัญชีอยูเสมอ x=4.54 อยูในระดับมากที่สุด หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสําคัญไดรับการพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการของทาน ทานจะใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี x=4.51 อยูในระดับมากที่สุด 

6 Multiple Regression Analysis) Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 1.313 0.210  5.610 0.000 

1.1 ลักษณะการเก่ียวของของ 
 งานและประสบการณ 0.920 0.251 0.525 8.300 0.000* 

1.2 ความเขากันไดของระบบ  0.505 0.282 0.247 7.310 0.000* 

1.3 การฝຄกอบรม 0.399 0.270 0.360 9.180 0.000* 

1.4 ความพรอมตอการ 
 เปลี่ยนแปลง 0.350 0.251 0.310 2.700 0.005* 

a. Dependent Variable: Efficiency Work 

 ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

   0.725, 2  0.515, E est  0.44257, a  1.313 

 ตัวแปรตาม คือ การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 จากตารางที่ 6 พบวา การแสดงคาสัมประสิทธิ์โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระแตละตัว 
ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก ลักษณะ การเก่ียวของของงานและ
ประสบการณ ความเขากันไดของระบบ การฝຄกอบรมและความพรอม ตอการเปลี่ยนแปลง โดยพบวา ตัวแปรที่สงผล
ตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงสุด คือ ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ ซึ่งมีคา 
eta 0.525 ปจจัยรองลงมา ไดแก การฝຄกอบรม มีคา eta 0.360 ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีคา 
eta 0.310 และปจจัยที่มีผลทายที่สุด คือ ความเขากันไดของระบบ มีคา eta 0.247 ซึ่งอธิบายผลไดวาปจจัยสงที่

ผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงสุด คือ ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ 
ปจจัยรองลงมา คือ การฝຄกอบรม ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและปจจัยทายสุด คือ ความเขากันไดของระบบ 
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7  

 
 

(Coef) 
t test  

 H1 ลกัษณะการเก่ียวของของงานและ 

ประสบการณ 
 

0.525  8.300 ยอมรับ 

H2 ความเขากันไดของระบบ 0.247  7.310 ยอมรับ 

H3 การฝຄกอบรม 

4 ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
0.360  

0.310  

9.180 

2.700 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

จากตารางที่ 7 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เสนทาง ( oe .) 0.525  หมายความวา ลักษณะ 

การเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี (t 8.300) 

สมมติฐานที่ 2 ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสนทาง ( oe .) 0.247  หมายความวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (t 7.310) 

สมมติฐานที่ 3 การฝຄกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง ( oe .) 0.360  หมายความวา การฝຄกอบรม สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (t 9.180) 

สมมติฐานที่ 4 ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทาง 
การบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง ( oe .) 0.310  หมายความวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผล
ตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี (t 2.700) 

 

 

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
1.  

 จากผลการศึกษานี้  พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
มากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ลักษณะเกี่ยวของของงานและประสบการณ อาจเปนเพราะงานที่ทําเปนงานที่ตรง
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ความสามารถและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเปนการเพิ่มประสบการณและความชํานาญตองานที่ปฎิบัติเปน
อยางดี ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกความภาคภูมิใจกับงานที่ทําตรงกับความสามารถของตนเองได ผลการศึกษาได
สอดคลองกับงานวิจัยของเสกข ชาญประเสริฐ, 2557 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
องคกร กรณีศึกษา เข่ือนอุบลรัตน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยี ระบบ ERP ผลการศึกษาพบวา ลักษณะเกี่ยวของของงานและประสบการณสงผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกร โดยลักษณะเกี่ยวของของงานและประสบการณเปนตัวแปร
อิสระและการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกรเปนตัวแปรตามมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับมาก 

2.  

จากผลการศึกษานี ้พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน
อันดับสอง คือ การฝຄกอบรม มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีดานการรับรู
ประโยชนทีไ่ดรับในทุกสวนแตดานการยอมรับขอมูลที่ไดจากการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนประโยชนตอ
การทํางานจะมีการยอมรับที่นอยกวา เนื่องจากทัศนคติที่มีตอความรูความสามารถและการใหคําอธิบายของผู
ฝຄกอบรมและในดานการยอมรับดานการรับรูความงายในการใชงานเชนกัน ผลการศึกษาไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีมีจดุมุงหมายที่จะ
ศึกษาปจจัยที่มผีลตอการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานหลัก (Key-Users) และผูใชงานคนสุดทาย 
(End-Users) ในวงจรบัญชี ผลการศึกษาพบวา การฝຄกอบรมสงผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดาน
บัญชี โดยการฝຄกอบรมเปนตัวแปรอิสระและการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีเปนตัว
แปรตามมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกันในระดับมาก 

3.  

จากผลการศึกษานี ้พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน
อันดับสาม คือ ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพนัธกับการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ดานการรับรูประโยชนทีไ่ดรับในทุกสวนแตดานการยอมรับขอมูลที่ไดจากการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปน
ประโยชนตอการทํางานจะมีการยอมรับที่นอยกวา เนื่องจากทัศนคติที่มีตอความรูความสามารถและการให
คําอธิบายของผูฝຄกอบรมและในดานการยอมรับดานการรับรูความงายในการใชงานเชนกัน ผลการศึกษาได
สอดคลองกับงานวิจัยของศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดาน
บญัชี มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาปจจัยที่มผีลตอการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานหลัก (Key-Users) 

และผูใชงานคนสุดทาย (End-Users) ในวงจรบัญชี ผลการศึกษาพบวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ
การยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชี โดยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรอิสระ
และการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีเปนตัวแปรตามมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง 
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4.  

จากผลการศึกษานี ้พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน
อันดับสุดทาย คือ ความเขากันไดของระบบ ถูกพัฒนาใหใชงานงายไดและเหมาะสมกับองคกร ผลการศึกษาได
สอดคลองกับงานวิจัยของเสกข ชาญประเสริฐ, 2557 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
องคกร กรณีศึกษา เข่ือนอุบลรัตน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยี ระบบ ERP ผลการศึกษาพบวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกร โดยความเขากันไดของระบบเปนตัวแปรอิสระและการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกรเปนตัวแปรตาม มีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอยที่สุด 

 

 

 1. จากผลการศึกษาที่พบวา ลักษณะของงานที่เก่ียวของและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใช
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดังนั้นองคกรควรมีการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและผูบริหารควรมี
การประเมินความรูของผูใชงานกอนนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีเขามาใชในองคกร 
 2. จากผลการศึกษาทีพ่บวา การฝຄกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดังนั้น 
องคกรควรจัดใหมกีารฝຄกอบรมในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกวิธีใหกับผูใชงานในองคกร  

3. จากผลการศึกษาที่พบวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ดังนั้น องคกรควรใหผูใชงานไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อนํามาใชในองคกร 

4. จากผลการศึกษาที่พบวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใช ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ดังนั้น องคกรควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใหผูใชงานไดทํางานสะดวกและรวดเร็ว 
 

 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติมทีอ่าจมีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับประชากร  

ในธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อทําการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการศึกษาธรุกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในคร้ังนี้ 
3. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการรวบรวมเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเทานั้นทําใหมีขอจํากัดสําหรับ  

การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ในการวิจัยคร้ังตอไปควรใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกกอนเพื่อใช ในการพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อใหไดขอมูลที่มคีวามถูกตอง ครอบคลุมมากยิง่ข้ึนและมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
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The study of the components of the decision to buy a town house In Nong Khaem District, Bangkok

วสัน  ทิวันทา 
    บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

   ดร. วิชากร  เฮงษฎีกุล 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
ทาวนของผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps)            

ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานทาวนของผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือผูที่
ตัดสินใจซ้ือบานทาวนโอมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครทั้งหมด 8 หมูบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ Anova 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 64.7 มีอายุ 31-40 ปรอยละ 33.0 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท รอยละ 41.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รอยละ 64.3 มีรายไดตอเดือน 20,001–30,000 บาท รอยละ 43.0 และมีสถานภาพสมรส รอยละ 61.8 ขอมูล
เก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มผีลตอการเลือกซ้ือบานทาวนโฮมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) โดยอยูในระดับ มาก จากการพิสูจนสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม  

ที่มี อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps)          

ของบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps)           

ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study demographic factors that affect the 

decision to buy a town house for consumers in Nong Khaem District, Bangkok and to study 
the marketing mix factors (4Ps) that affect the decision to buy a town house for consumers
in Nong Khaem District, Bangkok. The sample group is those who decide to buy a town 
house in Nong Khaem. Bangkok, all 8 villages there a total of 400 people. The statistics 
used in the analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and Anova. 
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The research found that A total of 400 respondents found that the majority of 
respondents were male, 64.7 percent, 31-40 years old, 33.0 percent were employed as 
company employees, 41.0 percent had bachelor degree education, 64.3 percent had monthly 
income 20,001. - 30,000 baht, 43.0%, and married status 61.8%. Information about 
marketing ingredients (4Ps) that affect the purchase of a townhome. Found that respondents 
have opinions about Marketing mix factors (4Ps) at a high level. From the proof of the 
hypothesis that Respondents with a monthly income career And the marital status different 
There a comment on marketing mix (4Ps) of townhome in Nong Khaem. Bangkok With 
statistically significant at 0.05 Bangkok not different the respondents with different gender, 
age and education level had different opinions on marketing mix (4Ps) that affected the 
decision to buy a townhome in Nong Khaem. Bangkok not different. 

Key Word : Marketing mix, Town house, Purchasing ecision.
 

ปจจุบนัที่อยูอาศัยหรือบานเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิตของทุกคน การเลือกและตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย
จึงเปนเร่ืองสําคัญ นอกจากจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนของชีวิตแลว ยังเปนเคร่ืองชี้วัดคุณภาพของชีวิต ฐานะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของประชาชนดวยรวมถึงเปนการกระตุนการออมและเปนการลงทุนในระยะรูปแบบหนึ่งดังนั้น
พฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยซึ่งเปนทรัพยสินที่มีราคาสูงจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน เชนการพิจารณา
ทาํเลที่ตั้งโครงการ การเลือกโครงการและราคาที่เหมาะสมการเลือกตําแหนงที่ดินและแบบบานเปนตนแนวโนมการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ “โครงการบานจัดสรร” จึงเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคทั้งดานความสะดวกสบาย สภาพแวดลอม ความปลอดภัยแกผูบริโภคในอนาคตทําใหผูบริโภค
มีทางเลือกในการซ้ือที่อยูอาศัยมากข้ึนจากภาวการณแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพยทําใหผูประกอบการ
ตองมีการปรับแผนการดําเนินธุรกิจอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทันตอสภาพการแขงขันในตลาดที่เกิดข้ึน 

แมวาแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันจะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลง เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ําและสงผลใหผูบริโภคตองระมัดระวังการใชจายมากข้ึนรวมทั้งในปจจุบันตลาดแนวราบชะลอตัวลง รวมถึง
แนวโนมลักษณะครอบครัวเล็กลง ทาํใหผูประกอบการหันมาพัฒนาตลาดบานทาวนโฮมมากขึ้นเพราะราคาไมสูงมาก 

สําหรับจํานวนบานทาวนโฮมที่อยูอาศัยในเขตหนองแขมกรุงเทมหานครมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง          
ซึง่เกิดจากธนาคารพาณิชยสวนใหญลดการปลอยสินเชื่อแกโครงการบานจัดสรรขนาดเล็ก เนนลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา 
มีรายไดประจํา  

อยางไรก็ตามการเรงฟຕนตัวของเศรษฐกิจไทยจากโครงการเมกกะโปรเจ็คตาง ๆ ของภาครัฐ เชนรถไฟฟา
สายสีชมพู สายสีสมและรถไฟรางคู เปนตนเปนตัวกระตุนใหเกิดการลงทุนและความตองการที่อยูอาศัยมากข้ึนพบวา
ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จสูงสุดถึง 133,762 หลัง เนื่องจากการลงทุนของภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเปนตัวขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มข้ึน เพราะมีมูลคาการลงทุนมหาศาลและมีความ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยบานใหกูยืมยังคงอยูในอัตราตํ่า และการเขาสู AEC ซึ่งจะเปดโอกาส
ใหความตองการอสังหาริมทรัพยในไทยสูงข้ึนตามไปดวย 
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หลายคนอาจจะกําลังสงสัยในการซื้อบานทําไมไมซื้อบานเดี่ยว ปจจัยหลักที่สําคัญระหวางทาวนโฮมและ
บานเดี่ยวคือราคา คนสวนใหญแมตองการบานเดี่ยวมาเปนทรัพยสินอยูแลวแตดวยราคาที่จับตองยากหากตองการ
ไดบานหลังใหญในทําเลใกลเมือง ราคาบานทาวนโฮมใกลเมืองในปจจุบันจะอยูที่ 1.2-2.99 ลานบาท สวนบานเดี่ยว
ในชวงราคานี้จะพบไดในพื้นที่ ปทุมธาน-ีลําลูกกา ดังนั้นทาวนโฮมราคาถูกจึงเปนอีกทางเลือกสําหรับบานหลังแรก
แทนที่การอยูคอนโดเพราะยังสามารถหาซ้ือในราคาที่จับตองได 

ทาวนโฮมชวงราคา 1. 2-2.99 ลานบาท เติบโตชัดเจนในพื้นที่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ 

สวนใหญเติบโตมาจากการขยายเสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว สายสีแดง หากเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมกับ
ทาวนเฮาสในโซนจตุจักร-ลาดพราวจะเฉลี่ยอยูที่ราคา 2.28 ลานบาท แตตองแลกมาดวยพื้นที่ใชสอยที่เล็กกวา
ทาวนโฮม ซึ่งสามารถซ้ือทาวนโฮมในโซนเดียวกันไดในราคาไมเกิน 3 ลานบาทแตไดพื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึนมาเทาตัว 

สวนตัวเลือกอยางบานเดี่ยวคงไมสามารถหาไดในยานนี้เพราะราคาเร่ิมตนอยูที่ 5 ลานบาทข้ึนไป ยกเวนในโซน
ปทุมธานี-ลาํลูกกา ที่ยงัพอมีราคาเฉลี่ยประมาณ 2.24 ลานบาท (พลัส พร็อพเพอรตี้ โฟกัส รายงานผลการวิจัยรายคร่ึงป 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, 2561) 

(ที่มา ฝายวิจยัและพัฒนากลยุทธ พลัส พร็อพเพอรตี้)  

 

1

 

จากการขยายตัวภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป พ.ศ. 2561 ที่ผานมา พบวาผูประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยยังคงใหความสําคัญในการเปดโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมล ลเปนสวนใหญ ในชวง 2-3 ป
ที่ผานมา ผูประกอบการมีการกระจายการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยไปยังตางจังหวัดกันอยางคึกคัก ทั้งนี้ 
ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณ ลยังเปนตลาดที่สําคัญดวยมูลคาการซื้อขาย 
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1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมของผูบริโภคในเขต
หนองแขมกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานทาวนโฮมของ
ผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 

บานทาวนโฮม หมายถึง บานที่อยูในโครงการที่มกีารจัดสรรที่ดินแปลงยอยตั้งแต 10 แปลงข้ึนไป มีลักษณะ
เปนอาคารยาวติดกันตั้งแต 2 คูหาข้ึนไปจนถึง 10 คูหาและใชผนังรวมกันประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญและ
พื้นที่สวนกลาง เชน สระวายน้ํา สโมสร สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลในการดูแล 

งานวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมของผูบริโภค ในเขต
หนองแขมกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขอบเขตเฉพาะบานมือ 1ในชวงราคาตั้งแต 2-3 ลานบาทข้ึน ซึ่งประกอบไป
ดวยปจจัยที่ศึกษาทั้ง 3 ดาน ไดแก  

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและสถานภาพสมรส  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแก ดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาดโดยทําการศึกษาผูที่ซือ้บานจัดสรรแบบทาวนโฮมในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร  
3. การตัดสินใจเลือกซ้ือบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สําหรับวิธีการวิจัยเปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามในชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ–กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ในการศึกษาปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 
ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

2

1. เพศ 

2. อายุ 
3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 

6.  สถานภาพสมรส 

4Ps

1. ดานผลิตภัณ  
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
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1.

ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่เลือกซ้ือบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ทัง้หมด 8 หมูบาน จํานวน 1342 หลัง ประกอบดวย 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูที่ตัดสินใจซ้ือบานทาวนโอมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ทัง้หมด 8 หมูบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ดวยวิธีคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) 
และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตวัอยางเทากับ .05 สูตรการคํานวณขนาดกลุมตวัอยาง

n  = 
N

1+Ne2 

โดย  n  จํานวนของขนาดตัวอยาง 
N  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 
e  ความผิดพลาดทีย่อมรับได (0.05) 

  แทนคา   N  =  1342 

e  =  0.05 

  n =  
1342

1+1342(0.052)
 

  = 
1342

1+1342 0.0025
 

  = 
1342
4.355

 

  =  308.15  

=  308 

 จากการคํานวณ สรุปไดวาประชากรตัวอยางที่ตองใชในการศึกษาข้ันต่ําคือ 308 ราย แตการวิจัยในคร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดทําการใชกลุมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย เพ่ือความแมนยําของผลการวิจัยที่มากข้ึน โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซ่ึงมีเกณ การเก็บแบบสอบถามคือบาน 1 หลังตอแบบสอบถาม 1 ชุด
เทานั้น  
2.

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนจากการวิจัย ทฤษฎี
แนวคิดและเอกสารที่ เ ก่ียวของกับองคประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยที่ขอคําถามไดคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัยและแบงเปน 2 ตอน ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและสถานภาพสมรส โดยให
ผูตอบทําเคร่ืองหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 
(Multiple Choice) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 
รวม 23 ขอ โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับตามแบบของ i ers (รุจเรขา 
วิทยาวุ ฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ มาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ นอยที่สุด 

 การกําหนดเกณ คาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 
ดังนี้ (ศิริชยั พงษวิชัย, 2551)
3.

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกกลุมเปาหมายใหไดรับทราบและแจกแบบสอบถามดวย

ตนเอง ทั้งหมด 400 ชุด  
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบ สอบถาม จากนั้น

ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSSเพื่อ
ดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหทางสถิติ ตอไป
4

 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีคํานวณโดยแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน 

 2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการเลือกซ้ือบานทาวนโฮมโดยการใชวิธีประมวลผลทาง
สถิติเชิงพรรณนา โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและ
สรุปผลการศึกษา โดยการกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม (ธานินทร ศิลปຊจารุ, 2548) 
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาดของบาน
ทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยางที่มากกวา 2 กลุม 
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n = 400 

ชาย 259 64.7 

หญิง 141 35.3 

400 100

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.7 
และเปนเพศหญิงจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

n = 400 

ต่ํากวา 25 ป 66 16.5 

25-30 ป 99 24.8 

31-40 ป 132 33.0 

41-50 ป 68 17.0 

50 ปข้ึนไป 36 8.7 

400 100

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุ 31-40 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 
อันดับที่ 2 คืออายุ 25-30 ปจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 อันดับที่ 3 คืออายุ 41-50 ป จํานวน 68 คน           
คิดเปนรอยละ 17.0 อันดับที่ 4 คืออายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และ อันดับสุดทายคือ
อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

n = 400 

ขาราชการ 97 24.3 

เจาของกิจการ 108 27.0 

พนักงานบริษัท 164 41.0 

ไมไดประกอบอาชีพ 31 7.7 

400 100
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 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 164 คน คิดเปน 

รอยละ 41.0 อันดับที่ 2 คือประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 อันดับที่ 3              
คือประกอบอาชีพขาราชการ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และอันดับสุดทายคือไมไดประกอบอาชีพ 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

n = 400 

ต่ํากวาปริญญาตรี 98 24.5 

ปริญญาตรี 257 64.3 

สูงกวาปริญญาตรี 45 11.2 

400 100

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 257 คน คิดเปน
รอยละ 64.3 อันดับที่ 2 คือมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และอันดับ
สดุทายคือมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด
จํานวน 400 คน 

 

n = 400 

ต่ํากวา 15,000 บาท 18 4.5 

15,000-20,000 บาท 81 20.3 

20,001-30,000 บาท 172 43.0 

30,001 บาท ข้ึนไป 129 32.2 

400 100

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 43.0 อันดับที่ 2 คือมีรายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 อันดับ
ที ่3 คือมีรายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และอันดับสุดทายคือมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 15,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 
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n = 400 

โสด 78 19.5 

สมรส 247 61.8 

หยาราง 75 18.7 

400 100

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 247 คน คิดเปน 

รอยละ 61.8 อันดับที่ 2 คือมีสถานภาพโสด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และอันดับสุดทายคือมีสถานภาพ
หยาราง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

(4Ps)

n = 400 

Ps)

x S.D

ดานผลิตภัณ  3.77 0.452 ระดับมาก 

ดานราคา 3.68 0.704 ระดับมาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.69 0.686 ระดับมาก 

ดานสงเสริมการตลาด 3.86 0.654 ระดับมาก 

3. 0.

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps)  

โดยภาพรวมมีผลตอการเลือกซ้ือบานทาวนโฮมอยูในระดับ มาก ที่คาเฉลี่ย 3.75 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา 
ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ดานสงเสริมการตลาด ท่ีคาเฉลี่ย 3.86 อันดับที่ 2 คือดานผลิตภัณ             
ที่คาเฉลี่ย 3.77 อันดับที่ 3 คือดานชองทางการจัดจําหนาย ที่คาเฉลี่ย 3.69 และอันดับสุดทายคือดานราคา              
ที่คาเฉลี่ย 3.68 

 

จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จําแนกตามจากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 
ที่แตกตางกัน จําแนกตาม อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง มีเปาหมายที่จะซ้ือบานใหมนั้น ตองมีการ
วางแผนเปนอยางดี โดยเฉพาะในดานการเงิน ซ่ึงรายไดที่ไดรับตอเดือนนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งประชาชน
สวนใหญที่ซื้อบานทาวนโฮมจะเปนการซื้อดวยการผอนชําระ หากรายไดตอเดือนไมเพียงพอตอการชําระ จะทําให
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เกิดหนี้ที่ตองทําการกูยืมมาชําระคาบาน หรือหนี้คงคางชําระคาบาน ที่ไมสามรถชําระได ซ่ึงแหลงที่มาของรายได
นั้น ยอมมาจากการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในบาน หาก หากมีหนาที่การงานที่ดี ประกอบอาชีพที่ได
คาตอบแทนที่สูง ยอมสามารถที่จะติดสินใจในการเลือกซ้ือบานทาวนโฮมไดอยางไมตองมีขอกังวลมากเทากับผูที่
ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนตํ่า ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวนโฮมในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษา
พบวา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือบานเดียวในเขตอําเภอละงู 
จังหวัดสตูล และไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอ้ีย และวิเชียร วงศณิชชากุล (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 นอกเหนือประเดือนเร่ืองรายไดและอาชีพแลว ปจจัยสวนบุคคล
ดานสถานภาพสมรสก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนโฮม เนื่องจากการใชชีวิตในลักษณะ
ครอบครัว ยอมตองมีการรวมคิดรวมรับผิดชอบในทุกปญหาและทุกสิ่งที่เขามาในชีวิต ทําใหในการตัดสินใจจะไมใช
เปนเพียงการตัดสินใจโดยลําพัง ซึ่งแตกตางกับผูที่มีสถานะโสด อยาตัวคนเดียว ตัดสินใจไดเองตามความตองการ 
ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอ้ีย และวิเชียร วงศณิชชากุล (2556)           
ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนโฮมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มี สถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
บานทาวนโฮมที่แตกตางกัน และปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
บานทาวนโฮมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จําแนกตามจากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 
ทีแ่ตกตางกัน เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน เนื่องจาก มนุษยทุกคนตองการ
ปจจัยที่ 4 ที่เหมือนกัน ซึ่งที่อยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่สําคัญ ไมวาจะเปนมนุษยเพศชายหรือหญิง อายุนอย
หรืออายุมาก รวมไปถึงผูที่มีการศึกษานอยหรือผูที่มีการศึกษาในระดับสูง ยอมตองการที่อยูอาศัยในการพักพิง
ทั้งสิ้น ซ่ึงไดสอดคลองกับ กุลภัทร สุทธินุย (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและสวนประสมทาง
การตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซื้อบานทาวนโฮมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต
ตอนบน ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ผูซื้อที่มีลกัษณะสวนบุคคลจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่แตกตาง
กัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือบานทาวนโฮมไมแตกตางกันในทกุ ๆ ดาน และ
ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพัฒน (2556) ที่ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผู
ซื้อในการเลือกซ้ือที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาย ุ

ของผูซือ้สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวไมแตกตางกัน 
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 1. ควรมีการศึกษาถึงความตองการของกลุมผูบริโภค กอนทําการวางการดําเนินการ เนื่องจากวาประชาชน 

ในแตละพื้นที่ มีความตองการที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน ซึ่งหากการกอสรางบานทาวโอมของบริษัท ไมตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายแลว โอกาสในการขายบานไดยอมเกิดข้ึนนอย ทําใหการขายบานเกิดความลาชา หรืออาจจะ
จําเปนตองลดราคาลงเพื่อกระตุนใหผูบริโภคยินยอมซ้ือบานทาวโอมที่ไมตรงตามความตองการของตนเองมากนั้น 

 2. ควรมีการกําหนดและประกาศแจงเก่ียวการชําระคาใชจายตาง ๆ ของทางโครงการ ไมวาจะเปนการ
วางเงินจอง การวางเงินดาวน หรือคาใชจายสวนกลางที่ผูเขาอาศัยอยูตองทําการชําระใหแกโครงการ เพื่อลดปญหา
การเขาใจผิด และความไมพึงพอใจของผูอาศัยในภายภาคหนา 
 3. ควรมีการจัดตั้งสํานักงานภายในโครงการหรืออยูในระแวกพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้งของโครงการ เพื่อที่หากผู
ที่อาศัยมีความตองการที่จะติดตอกับทางโครงการ สามารถเดินทางมาไดสะดวก หรือมีการเพิ่มชองทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูอาศัยในโครงการกับบริษัทที่ดูแลจัดการโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค 

 4. ควรมีเลือกใชสื่อประชาสัมพนัธที่คุมคา และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง เพื่อไมใหเกิด
ตนทนุที่เสียเปลา 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโอมในเขตพื้นที่ใกลเคียงเพื่อสามารถนําผล
การศึกษามาวางแผนการปฏิบัตงิานการตลาดเพ่ือใหประทับใจกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

 2. ควรมีการใชเคร่ืองมือในการศึกษาที่หลากหลายข้ึน เชนการใชแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
และขอมูลที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เชนสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps เพื่อสามารถนําผลการศึกษามา
ปรับใชในการพัฒนาการปฏิบัตงิานใหประทับผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN WO RKING CAPITAL MANAGEMENT AND 
FIRM’S VALUE OF COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
IN AGRO AND FOOD INDUSTRY

  สาฟนา  ลาเตຍะ 

  สาขาวิชา บญัชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ดร.พรทิวา  แสงเขียว  

  ภาควิชา บญัชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

 การวิจยันี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
กับมูลคาของกิจการ โดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนวัดจากวงจรเงินสด อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราสวน
สินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และใช Tobin’s Q เปนตัวชี้วัด
มลูคาของกิจการ การวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิทีเ่ก็บรวบรวมจากงบการเงิน จํานวน 31 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2561 เพื่อใชวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา และสถิตกิารถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา วงจรเงินสดมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับมูลคา
ของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตอัตราสวนทุน 

หมุนเวียนเร็ว และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมไมมคีวามสัมพันธกับมูลคาของกิจการ 
 

:
 

Abstract
This research is a quantitative research aims to study the relationship between 

working capital management with firm’s value. By working capital management is 
measured through cash conversion cycle, quick ratio, current assets to total assets ratio and 
current liabilities to total assets ratio and using Tobin's Q as a measure of firm’s value. This 
research used secondary data from financial statements collected of 31 companies that 
registered in the Stock Exchange of Thailand in Agro and Food Industry group in the period 
of 2014 to 2018 for descriptive statics analysis and multiple regression analysis. 

The results showed that cash conversion cycle had a negative relationship with 
firm’s value at significant level of 0.01. Current assets to total assets ratio had a positive 
relationship with firm’s value at the significant level of 0.05. But quick ratio and current 
liabilities to total assets ratio had no relationship with firm’s value.

Key Words : Working capital management, Firm’s value 
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 การดําเนินธุรกิจในปจจุบนัมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละกลุมอุตสาหกรรมมีการแขงขันกัน
อยางรุนแรงทั้งกับคูแขงรายเดิมและคูแขงรายใหม สงผลใหกิจการตางๆ ตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองอยู
เสมอ เพื่อที่จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการ และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของผูบริหารที่ตองพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุน และการจัดหาเงินทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนในอัตราที่
สงูสุด ซึง่หากกิจการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ไมมีประสิทธิภาพอาจสงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการทํา
กําไรและสภาพคลองของกิจการ ทําใหกิจการมีเงินทุนในการดําเนินงานที่ไมเพียงพอ อาจทําใหธุรกิจเกิดความ
เสียหายไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากกิจการไมมีเงินสดที่จะจายชําระหนี้และจายคาใชจายในการ
ดําเนินงานตางๆ และถากิจการไมมีลูกหนี้การคาหรือไมมีการขายเชื่อก็อาจจะสงผลกระทบตอการแขงขันกับกิจการ
อ่ืนได หรือถากิจการไมมีสินคาคงเหลือที่เพียงพอ กิจการอาจจะประสบปญหาในเร่ืองของวัตถุดิบ งานระหวางทําขาด
มือ ผลิตสินคาไมไดตามแผนที่กําหนด หรือไมมีสินคาที่เพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาได ดังนั้น
กิจการจึงจําเปนตองมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาสภาพคลองดังกลาว 

 ทัง้นี้กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความแตกตางจากอุตสาหกรรมอ่ืนในเร่ืองของวัตถุดิบ เนื่องจาก
เปนวัตถุดิบที่ไดจากภาคเกษตรกรรมและจากธรรมชาติ ทําใหวตัถุดิบเนาเสียงาย กิจการจึงตองนําวัตถุดิบไปแปรรูป
เพื่อที่จะสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาไวไดนานข้ึน ทําใหมีตนทุนในการเก็บรักษาที่คอนขางสงู แตอยางไรก็
ตามสินคาเกษตรและอาหารจะมีปริมาณการผลิตและมีคุณภาพทีไ่มสมํ่าเสมอ ราคาวัตถุดิบคอนขางผันผวน วัตถุดิบ
จะมีบางฤดูกาล และการรับซ้ือวัตถุดิบสวนใหญจะเปนเงินสดเพราะเกษตรกรตองการเงินสดเพื่อเปนคาใชจายใน
ครัวเรือนรวมถึงคาใชจายในการผลิตดวย (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, นิธิยา รัตนาปนนท, 2559) นอกจากนี้กิจการยัง
จําเปนตองถือสินคาคงเหลือไวในปริมาณที่สูง เนื่องจากธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง จึงจําเปนตองลงทุนใน
สินคามากข้ึนเพื่อใหลูกคาไดมีโอกาสเลือกสินคาที่หลากหลาย สงผลใหกิจการมีแนวโนมที่ตองใชเงินทุนหมุนเวียน
มากข้ึน การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเปนการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพ่ือการสงออก 
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและม่ังค่ัง จึงทําใหการสงออกของอุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอการสงออกของประเทศไทย  

 จากการศึกษาพบวามีงานวิจัยจํานวนมากที่พิจารณาถึงความสําคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดย
จะเนนถึงผลกระทบและการประเมินความสัมพนัธของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตอความสามารถในการทํากําไร
และมูลคาของกิจการ เชน งานวิจัยของ Uyar (2009) ในประเทศตุรกี งานวิจัยของ Mohammad and Saad 

(2010) ในประเทศมาเลเซีย งานวิจัยของ Emamgholipourarchi and Pouraghajan (2012) ในประเทศอิหราน 
และงานวิจัยของ กฤติกา กถนานนท (2555) ในประเทศไทย เปนตน อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทยยังคงมีจํากัด ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับมูลคาของกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
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เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับมูลคาของกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working capital management) เปนการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน        
ซึ่งไดแก เงินสด หลักทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ลูกหนี้การคา สินคาคงคลัง และเปนการบริหาร
หนี้สนิหมุนเวียน ไดแก การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้นตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการไดรับกําไร
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ณ ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซ่ึงจะสงผลใหมลูคาของกิจการเพิ่มสงูข้ึนดวย (สุมาลี จิวะ
มิตร, 2546) การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะข้ึนอยูกับวงจรการดําเนินงาน และวงจรเงินสดของแตละกิจการ โดย
ความแตกตางของนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในแตละกิจการจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรและมูลคาของกิจการที่แตกตางกัน (Mohamad and Saad, 2010) 

 

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียนนอกจากจะสงผลกระทบกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการแลวยัง
สงผลกระทบกับมูลคาของกิจการอีกดวย ซ่ึงมูลคาของกิจการจะไมแนนอนเพราะข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหกิจการไมสามารถควบคุมได เชน ระดับความพึงพอใจของผูถือหุนหรือนักลงทุน หาก
นักลงทุนสนใจหุนของกิจการและคาดวาในอนาคตกิจการนั้นจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีไดราคาหุนของกิจการ
นั้นก็จะมีราคาสูง 
 แนวความคิด Tobin’s Q ถูกนําเสนอโดย Professor James T. Tobin ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย 
Yale ซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1981 โดย Professor James T. Tobin เชื่อวาคาของ 
Tobin’s Q เปนตัววัดที่ดีทีจ่ะสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของกิจการ เปนตัววัดผลการดําเนินงานที่สะทอนถึงขอมูลจาก
งบการเงินซึ่งเปนขอมูลในอดีตและมูลคาทางการตลาดซึ่งเปนขอมูลคาดการณในมุมมองของนักลงทุนตออนาคตของ
กิจการ หากคา Tobin’s Q อยูระหวาง 0 – 1 หมายถึง มูลคาของสินทรัพยมีมูลคามากกวามูลคาของกิจการในตลาด 
แสดงวากิจการไมสามารถใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ แตถาคา Tobin’s Q มากกวา 1 หมายถึง มูลคา
ของกิจการมากกวามูลคาของสินทรัพย แสดงวากิจการสามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 มีงานวิจัยจํานวนมากที่สนับสนุนความเหมาะสมในการนําแนวคิด Tobin’s Q มาเปนตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานของกิจการ เชน งานวิจัยของ Wernerfelt and Montgomery (1988) และงานวิจัยของ Lang and Stulz 

(1993) เปนตน 
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 Afza and Nazir (2007) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ผลกระทบ 

ของนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Aggressive policy) และนโยบายการจัดหาเงิน โดยวัดในรูปของอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย และ Tobin’s Q ผลการศึกษาพบวา หากกิจการใชหลักความระมัดระวัง (Conservative 

policy) กับการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนและนโยบายการจัดหาเงิน ทําใหกิจการสามารถสรางมูลคาเพิ่มได
Mohammad and Saad (2010) ไดศึกษาผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีตอความสามารถในการทํา
กําไรและมูลคาของกิจการ ผลการศึกษาพบวา การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงมีตัวชี้วัดคือ วงจรเงินสด อัตราสวน
สภาพคลอง อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม มีความสัมพันธใน
ทศิทางตรงกันขามกับความสามารถในการทํากําไรและมูลคาของกิจการ ถาอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวมเพิ่มข้ึน ความสามารถในการทํากําไรและมูลคาของกิจการจะสูงข้ึนตาม และพบวาหากตองการใหกิจการมีมูลคา
ของกิจการสูง กิจการตองลดระยะเวลาของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยการกําหนดนโยบายเพ่ือลดระยะเวลาของ
วงจรเงินสดใหสั้นที่สุด Emamgholipourarchi and Pouraghajan (2012) ไดศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ 
Mohammad and Saad (2010) ผลการศึกษาพบวา การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การทํากําไร และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไมมีความสัมพันธกับมูลคาของกิจการ กฤติกา กถนานนท (2555)           

ไดศึกษาผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตอความสามารถในการทํากําไรและมูลคากิจการ ผลการศึกษา
พบวา วงจรเงินสด มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับมูลคากิจการ อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม         
มคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคากิจการ และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมกับอัตราสวนสภาพ
คลองไมมคีวามสัมพันธกับมูลคากิจการ จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
                 

    

1. วงจรเงินสดมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
2. อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
3. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
4. อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 

 
- วงจรเงินสด   

- อัตราสวนทนุหมุนเวียนเร็ว 

- อัตราสวนสนิทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

- อัตราสวนหนี้สนิหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
  

 - (Tobin’s Q) 
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 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม 

เกษตรและอาหาร สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตป พ.ศ. 2557 - 2561 มีจํานวน 42 บริษัท และศึกษากลุมตัวอยาง 
โดยใชวิธเีลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกศึกษาเฉพาะบริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีระหวาง 
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และมีการนําสงงบการเงินครบทุกปในระหวางป พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งได
บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณ ที่กําหนดจํานวน 31 บริษทั  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน เปนงบ
การเงินที่เปดเผยในฐานขอมูลเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2557 - 2561 และ
แบงเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ดังนี้ 
1. Variable

 1.1. วงจรเงินสด คํานวณจาก 

 ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้ + ระยะเวลาเก็บสินคาคงเหลือ – ระยะเวลาจายชําระหนี้ 
 1.2. อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว คํานวณจาก  

 (สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ ) / หนี้สินหมุนเวียน 

 1.3. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม คํานวณจาก 

 สนิทรัพยหมุนเวียน / สินทรัพยรวม 

 1.4. อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม คํานวณจาก 

 หนี้สนิหมุนเวียน / สินทรัพยรวม  

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  
 2.1. Tobin’s Q = (มูลคาตลาดของหุนสามัญ + หนี้สินรวม) / สินทรัพยรวม 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอมูล
จากเวบ็ไซด www.set.or.th ขอมูลที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน  

 

 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวน คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสนั การตรวจสอบดวยสถิต ิVIF และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยมีสมการการถดถอยที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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 TQit = 0 + 1CCCit + 2QRit + 3CATAit + 4CLTAit + eit 

 

โดยที่ TQ =  มลูคาของกิจการ    

 CCC =  วงจรเงินสด    

 QR =  อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว   

 CATA =  อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  

 CLTA =  อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

 i =  บริษัทที่ศึกษา 
 t =  ปที่ศึกษา 
 e =  คาความคลาดเคลื่อน 

 

 
)

1

  

จากตารางที่ 1 พบวา วงจรเงิน อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมอัตรา 
สวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 64.05 วัน, 1.22 เทา, 0.42 เทา และ 0.29 เทา ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณามูลคาของกิจการ พบวา โดยเฉลี่ยอยูที่ 1.53 มีคาสูงสุดอยูที่ 3.49  

)

 จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบความสัมพันธของตัวแปร 4 คู คือ วงจรเงินสด 

มีความสัมพันธกับอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพันธกับ
อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.566, -0.577 ตามลําดับ อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพันธกับอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม และวงจรเงินสดมีความสัมพันธกับมูลคาของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สมัประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.359, -0.396 ตามลําดับ ทั้งนี้คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 

วงจรเงินสด -60.64 154.54 64.05 44.54 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว .20 8.68 1.22 1.91 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม .07 .76 .42 .19 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม .05 .59 .29 .13 

มูลคาของกิจการ .77 3.49 1.53 .72 
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)

 จากการทดสอบคาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ พบวา คา VIF ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว อยูระหวาง 1 - 2 

ไมพบตัวแปรที่มีคาสูงกวา 10 ซึ่งหมายความวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ไมเปนปญหาในการวิเคราะหหาความสัมพันธ 
ของสมการการถดถอยพหุคูณ

)

 การวิเคราะหการถดถอยจะใชวิธี Enter Regression โดยการนําตัวแปรอิสระทุกตัวเขาไปพยากรณตัวแปรตาม 

ทั้งหมด ซึง่ผลการวิเคราะหจะแสดงขอมูลเปนตาราง ดังนี้ 
2

 

B t

คาคงที่ 1.538 .410 3.755 .001 

วงจรเงินสด -.012 .003 -3.478 .002** 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว -.067 .086 -.782 .442 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 2.205 .857 2.572 .016* 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม -.356 1.161 -.306 .762 

หมายเหตุ : R2 = 0.336 , Adjusted R2 = 0.234 , F = 3.292 , Sig. = 0.026 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01, * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจะเห็นวา 
วงจรเงินสด และอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05 ตามลําดับ อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับมูลคาของกิจการ เมื่อพิจารณาคา Adjusted R2 สามารถสรุปไดวา การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งไดแก วงจรเงินสด อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม สามารถอธิบายมูลคาของกิจการ ไดเพียงรอยละ 23.40 สวนอีก
รอยละ 76.60 เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอ่ืน และเม่ือนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่นํามาทํานายความสัมพันธ 
จะไดสมการ ดังนี้ 
 TQit = 1.538 – 0.012CCCit – 0.067QRit + 2.205CATAit – 0.356CLTAit + eit 

 สามารถอธิบายไดวา วงจรเงินสดมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับมูลคาของกิจการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ถากิจการลดระยะเวลาของวงจรเงินสดใหสั้นลง จะสามารถเพิ่มมลูคาของกิจการได ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวากิจการมีสภาพคลอง สามารถนําเงินสดมาใชในการบริหารสินทรัพยหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพได 
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับมูลคาของกิจการอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ คือ หากกิจการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมในสัดสวนที่เพิ่มข้ึน จะทําใหมูลคาของกิจการ
เพิ่มข้ึนเชนกัน แตอยางไรก็ตามอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมไมมี
ความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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จากการวิเคราะหความสัมพนัธแบบถดถอยพหุคูณ ทําใหสามารถตอบขอสมมตฐิานได ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 วงจรเงินสดมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
สมมติฐานที่ 2 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วไมมคีวามสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
สมมติฐานที่ 3 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 
สมมติฐานที่ 4 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ 

  

 

 จากการวิจัยพบวา วงจรเงินสดมีความสัมพันธกับมูลคาของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Mohammad and Saad (2010) ที่พบวา การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ วงจรเงินสด 
มคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาของกิจการ หมายความวา หากกิจการลดระยะเวลาของวงจรเงินสดให
สั้นลงจะทําใหมูลคาของกิจการเพิ่มข้ึน อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับมูลคาของ
กิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Afza and Nazir (2007) ที่พบวา หากกิจการใชหลัก
ความระมัดระวังกับการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน จะทําใหมูลคาของกิจการเพิ่มข้ึนได และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Mohammad and Saad (2010) ทีพ่บวา ถาอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึน มูลคาของกิจการ
ก็จะสูงข้ึนตาม อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วและอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับมูลคา
ของกิจการท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติกา กถนานนท (2555) ที่พบวา อัตราสวน
สภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับมูลคากิจการแตอยางใด 

 

 

 1. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดสัดสวนของ
เงินลงทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้นและแหลงเงินทุนระยะยาวใหมีความเหมาะสม ควรบริหารวงจรเงินสดใหมีการ
หมุนเวียนคลองตัว ซ่ึงอาจจะใชวิธีการยืดระยะเวลาในการจายชําระหนี้ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
และเก็บเงินจากลูกหนี้ใหเร็วข้ึน หากผูบริหารสามารถบริหารสินทรัพยหมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําให
กิจการมีสภาพคลองในการดําเนินงาน สงผลใหมูลคาของกิจการเพิ่มข้ึนดวย และผูบริหารควรมีการวิเคราะห 
ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูบริหารควรเนนการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยกลุมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
เพราะถาอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมสูง จะทําใหมลูคาของกิจการสูง 
 3. นักลงทุนหรือผูที่สนใจ ควรใหความสนใจในการพิจารณาขอมูลของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มี
ความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ เพื่อเปนขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน
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 1. การศึกษาคร้ังตอไปควรขยายกลุมตวัอยางในการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อที่จะไดเปรียบเทียบความสัมพนัธของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับมูลคา
ของกิจการในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

 2. การศึกษาคร้ังตอไปควรขยายตัวแปรอิสระของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆของ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ที่อาจมีความสัมพนัธกับมูลคาของกิจการ
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A Study of Internal Communication in organization with work efficiency of Operational
a textile industry group In Samut Sakhon province.
 

   สุชาวดี  เอ้ียงชะอุม 

   สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู  ศิริวงศ 

   ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคที่สําคัญคือ (1) เพื่อศึกษารูปแบบการสือ่สารในองคกรกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง 
ในจังหวัดสมุทรสาคร (3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง           
ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารใน
องคกรกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาครกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนพนักงานของหนวยงานหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง          
ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 210คน โดยใชวิธกีารสุมตวัอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แบงเปน 3 ตอน คือ (1) แบบสอบถามปจจัยปจจัยสวนบุคคล (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการ
สือ่สารในองคกร และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test 

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวดวยคา F-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ Schaffer 

และคาความสัมพนัธ Correlation 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารในองคกรของกลุม
ตัวอยางพนักงานของหนวยงานหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ การ
ติดตอสื่อสารแนวนอน และการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานของกลุมตวัอยางพนักงานของหนวยงานหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรม
สิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานคาใชจาย รองลงมา ดานปริมาณ ดานคุณภาพของงาน และดานเวลา 
ตามลําดับ สวนผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ดาน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานสถานภาพเทานั้นที่มีความคิดเห็นที่
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน และสําหรับผลการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานของกลุมตัวอยางพนักงานของหนวยงานหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาครอยูในระดับปานกลาง ระดับคอนขางต่ํา และระดับต่ํา ตามลําดับ 
 

: ,  
 

Abstract  
Research on “A Study of Internal Communication in organization with work 

efficiency of Operational a textile industry group In Samut Sakhon province” The purpose 
of this research were: (1) A study patterns of communication in the organization of the 
textile industry group In Samut Sakhon province. (2) A study the work efficiency of 
employees of the textile industry group In Samut Sakhon province. (3) Compare the work 
efficiency of the employees of the textile industry group In Samut Sakhon province. And 
(4) Study the relationship between communication styles in the organization the textile 
industry group In Samut Sakhon province. 

The sample group used in this study was employees of an organization in a textile 
company in Samut Sakhon province 210 people by using a simple sampling method the 
instrument used in the research was a questionnaire divided into 3 parts which are :                    

(1) factor questionnaire for personal factors (2) questionnaire for opinions about 
communication styles in the organization and (3) questionnaire for opinions about employee 
performance. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and compare the differences with t-test, one-way analysis of variance with f-test, test the 
differences in the mean pair by means of the Schaffer method and Correlation Values.

The research results can be summarized as follows respondents have opinions about 
the forms of communication in the Organization of the sample of employees of an 
Organization in a textile industry company In Samut Sakhon province, the overall picture is 
in a high level classified by each side, found that every aspect was at a high level descending 
in descending order as follows horizontal communication and top-down communication 
respectively, respondents who have opinions about employee performance of the sample of 
employees of an organization in a textile industry company In Samut Sakhon province the 
overall picture is in a high level classified by each side, found that every aspect was at a high 
level descending in descending order as follows in terms of cost, followed by quantity, 
quality of work and time respectively, for the comparison of the work efficiency of the 
employees a textile industry group in Samut Sakhon province in all 4 areas classified by 
personal factors, it was found that status there were statistically significant differences at .05 
level as for personal factors, other aspects were not different and the test of the relationship 
between the communication patterns in the organization and the work efficiency of the 
employees employees a textile industry group in Samut Sakhon province found that: the 
relationship between communication styles in the organization and the work efficiency of 
employees a sample of employees from an organization in a textile industry company 
In Samut Sakhon province at a medium level relatively low level and low level respectively.  

Keywords : Organization Communication patterns, Work efficiency, Textile Industry

445



 

 ปจจุบันโลกของเรามีความกาวไกลทางดานการสื่อสาร ดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท ในการดํารงชีวิต
มากขึ้น ทําใหการติดตอสื่อสารกันงาย ทันเหตุการณ และยังเปนยุคที่มนุษยสามารถรับรู เรียนรู และเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็วทันตอการเปลี่ยนของสังคมโลก ซึ่งสงผลมายังองคกรตางๆ ธุรกิจตางๆ ที่ตองมีการวางแผน 
การเตรียมพรอมในการรับมือรวมถึงการปรับตัว และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทําใหเกิดความไดเปรียบเพื่อการแขงขัน 

 การไดรับขอมูลขาวสารนั้นมีความสําคัญมากกับการติดตอสื่อสาร เพราะเปนสิ่งที่ทําใหเขาถึงขอมูลตางๆ         
ที่ตองการ หรือสงขอมูลขาวสารใหกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว นั้นดังทุกองคกรจึงตองตระหนัก และใหความสําคัญกับการ
จัดการขอมูลขาวสาร เนื่องจากมีผลตอบุคลากรในทุกๆ ฝายขององคกรจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
ทันเหตุการณ ซึ่งในปจจุบันการที่จะไดรับขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน และจําเปนนั้นตองใชการติดตอสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเปนตัวกลางในการเชื่อมตอกันและกัน เพื่อใหไดขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได และมีประโยชนในการสื่อสาร
ภายในองคกร ( rgani ation omm nication) ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากสําหรับทุกๆ องคกรรวมถึง
ความสําเร็จในการบริหารจัดการนั้นตองอาศัยการทํางานรวมกันเปนทีม และปจจัยที่ชวยใหเปาหมายสําเร็จ คือ การ
สือ่สาร เพราะการสื่อสารเปนหัวใจหลักของการทําความเขาใจกันและกันของมนุษยในสังคม ในการเขาใจกันตองอาศัย
การสื่อสารเพื่อใหขอมูล ถายทอดความรู ความคิด ความคิดเห็น และประสบการณตางๆ ซึ่งกันและกัน 

 วรวงษ เอ่ียมสําอางค (2557, หนา 16) ไดกลาววา การติดตอสื่อสารมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันจะตองสื่อขอมูลตางๆ ใหอีกฝายหนึ่งเขาใจในจุดประสงคของผูสงสารแตผูรับสารอาจจะเขาใจไดมากนอย
เพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูสงสารวาจะตองสงสารใหถูกตองชัดเจนและเขาใจตรงกัน การติดตอสื่อสารในแตละระดับยอม
มีจดุหมายที่แตกตางกัน การติดตอสื่อสารมีจุดมุงหมาย 

 บุหงา โปซิว (2557) การสื่อสารภายในองคกรถือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการอยางหนึ่งที่จําเปน
สาํหรับทุกองคกร เพราะเปนสื่อนําความตองการ ความคิด ความรูสึก ไปสูความเขาใจในเปาหมายระหวางบุคคลตอ
บคุคล กลุมตอกลุม บุคคลตอกลุม หรือระหวางองคกรเขาดวยกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางสอดคลองหรือ
ตรงกับวัตถุประสงคขององคกร และเปนกลไกลสําคัญในการปฏิบัติงานในองคกร เปนกระบวนการรับ-สงขอมูลแลว
ถายทอดขอมูลไปยังบุคคลที่มีความเก่ียวของกัน เพื่อสรางความเขาใจและความรูสึกนึก คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงการ
กระทําของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความประสงค  
 ปจจุบนัวงการอุตสาหกรรมมีการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีการผลิต มีการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน
การผลิต และการดําเนินงานดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหตองอาศัยการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนที่จะชวยสรางความเขาใจในดานขอมูลขาวสารที่ตองการถายทอด รวมถึงคําสั่งการของ
ผูบังคับบัญชาที่ตองมีการสื่อสารที่ครบถวนถูกตอง ชัดเจน และไดใจความ ทําใหฝายตรงขามเขาใจในขอมูลขาวสาร
ที่ไดรับวามีความถูกตอง รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่ใชมีหลายแบบไดแก แบบใชคํา เชน การสัมภาษณงาน การ
ออกคําสั่งของผูบงัคับบัญชาเปนตน แบบไมใชคํา ไดแก กริยาทาทาง สีหนา เปนตัวการในกลางสื่อสาร และอีกหนึ่ง
รูปแบบที่สําคัญ คือ การติดตอสื่อสารจากบลลงลาง การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน การติดตอสื่อสารในแนว
เดียวกัน นอกจากนี้การสื่อสารยังมีดานทักษะความรู ความเขาใจ การรับรูของแตละบุคคลที่อาจมีความสมารถใน
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การรับรูทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงมีหลายปจจัยที่เปนตัวแปรไมวาจะเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ และอ่ืนๆ 
ทกุสิ่งอาจสงผลตอการสื่อสาร และสงผลไปตอประสิทธิภาพในการทํางาน อาทิเชน งานที่ออกมาไมมีประสิทธิ์ภาพ 
ไมทันตามเวลาที่กําหนด รวมถึงความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน สงผลใหเสียคาตนทุนในการผลิต ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหง
หนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอมีสวนเก่ียวของกับประสิทธิ์ภาพในการ
ทํางาน ที่ผูวิจัยเลือกกลุมคนดังกลาว เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางการสื่อสารในองคกรในการทํางานของ
กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และเปนประโยชนตอผูบริหารนําไปใชในการวางแผนในการ
สือ่สารในองคกร เพื่อการพัฒนาการทํางานของพนักงานใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 1. ศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร  
2. ศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัด

สมุทรสาครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

4. ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารในองคกรกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรสาครกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

 จาการศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดรูปแบบการสื่อสารในองคกรของ ( o ee, . and hill,          
. . 2010) และประประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานของ ( eterson and lowman, 1953) มาทําเปน

กรอบแนวคิด และสามารถสรุปแนวความคิด เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ซึ่งแสดงกรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ดังภาพที่ 1 
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1  
 

 

1.  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( r e  esearch) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2.  

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ( imple andom ampling) ในกลุมตัวอยางของ
พนักงานของหนวยงานหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 441 คน มีการ
ออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาเอกสารตางๆ หนังสือ บทความ รายงานการ
วิจยั และวิทยานิพนธทีเ่ก่ียวของกับรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ตรวจสอบ
ความเรยีบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อ หาคาสถิติสําหรับการใช เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป  
 

 

 

 

  

 1. การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง 
 2. การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน 

 3. การติดตอสื่อสารระดบัแนวนอน 

 

 

1. ดานคุณภาพของงาน 

2. ดานปริมาณ 

3. ดานเวลา 
4. ดานคาใชจาย 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับตาํแหนง 
6. รายไดตอเดือน 

7. ประสบการณการทาํงาน 
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3.  

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณ ิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูล รูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหง
หนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร สงถึงหนวยงานบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 3.2 ผูวิจยันําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 210 ฉบับ ไปแจกใหพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 3.3 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถวนในทกุขอคําถามของการตอบคําถาม ใหคะแนนตามเกณ  
และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิต ิ 

4.  

 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ผลสําเร็จรูปทางสถิต ิโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 4.1 สถิติเชิงพรรณนา 

แบบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี
และรอยละ  

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารในองคกร โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถาม ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดย
ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2  

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรสาคร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายไดตอเดือน และประสบการณการ
ทาํงานที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test และ F-test 

 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 รูปแบบการสื่อสารในองคกรกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรสาคร ไดแก การติอตอสื่อสารจากบนลงลาง การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน และการติดตอสื่อสารแนวนอนมี
ความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก 
ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณ ดานเวลา และดานคาใชจาย เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Correlation 
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 ผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรม 

สิง่ทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร” ซึ่งผูวิจยัไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้ 
 1. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 210 คน พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิงมากวาเพศชาย มีอายุ 40 ปข้ึนไป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ระดับตําแหนงระดับ
ปฏิบัตงิานรายเดือน รายไดตอเดือน 10,001 - 25,000 บาท และประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไป 

 2. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของรูปแบบการสื่อสารในองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบของการสื่อสารในองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ การติดตอสื่อสารแนวนอน รองลงมาการติดตอสื่อสารจากลางข้ึน
บน และการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง ตามลําดับ  
 3. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกรายดานมีคาอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานคาใชจาย รองลงมา ดานปริมาณ            
ดานคุณภาพของงาน และดานเวลา ตามลําดับ  
 4. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ สถานภาพ ระดับตําแหนง และรายไดตอเดือนที่
แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน พบวา ดานเพศผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิภาพในการทํางาน ในดานคุณภาพของงาน และดานคาใชจายเทานั้นมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสถานภาพผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิภาพ
ในการทํางานในดานคุณภาพของงาน และดานปริมาณเทานั้นมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดานตําแหนงงานผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิภาพในการทํางานในดานคาใชจายเทานั้น
มคีวามคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานรายไดตอเดือนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวประสิทธิภาพในการทาํงานในดานเวลา และดานคาใชจายเทานั้นมคีวามคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียว
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน 

 5. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานคุณภาพ
ของงาน และดานปริมาณรูปแบบการสื่อสารโดยภาพรวมมีคาระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา-ต่ํา ดานเวลารูปแบบ
การสื่อสารโดยภาพรวมมีคาระดับความสัมพันธคอนขางต่ํา-ปานกลาง และดานคาใชจายรูปแบบการสื่อสารโดย
ภาพรวมมีคาระดับความสัมพนัธคอนขางต่ํา 
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 จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานกลุมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผูวิจยัไดอภิปรายผลการศึกษาไว ดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักกลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก เพราะองคกรให
ความสําคัญในเร่ืองของพนักงาน การรับฟง คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ รวมถึงผูบริหารมีความเปนผูนําในการ
ปฏิบัตงิาน มีการสื่อสารที่ด ีพนักงานเกิดความเขาใจ รูถึงความหมาย หรือรายละเอียดที่สื่อสารระหวางกัน เกิดการ
ทํางานอยางมีมีสิทธิภาพ เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนของเพศ อายุที่แตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน พิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพดานคุณภาพของงาน ปริมาณ 
เวลา และคาใชจายไมแตกตางกัน สถานภาพที่แตกตางกันตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน 

พิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพดานคุณภาพของงาน ปริมาณ เวลา และคาใชจาย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ .05 ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตาง พิจารณารายดาน พบวา 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพของงาน ปริมาณ เวลา และคาใชจายไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศักรินทร นาคเจือ (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และพลังงานทหาร ระดับตําแหนงที่
แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน พิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพดานคาใชจาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักรินทร นาคเจือ (2557) รายไดตอเดือนตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน พิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพดานเวลา และคาใชจาย
แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิระ สรรพศรี (2559) ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่ง ประสบการณการทํางานตางกัน มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน  

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา รูปแบบการสื่อสารในองคกรมีความสัมพันธ
กันกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ซึ่งมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธองเพียรสันอยูในระดับความสัมพันธ
ปานกลางจนถึงระดับต่ํา แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการสื่อสารนั้นมีความสําคัญอยางมาก และในการสื่อสารนั้นเปน
การถายทอดขาวสารจากคนสูคน ทุกระดบัชั้น ใหไดรับรู และเกิดความเขาใจตรงกัน เปนสิ่งที่นําไปสูประสิทธิภาพ
ในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นรูปแบบการสื่อสารจึงมีความสัมพันธกันกับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เม่ือพิจราณาเปนรายดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณ ดานเวลา และดานคาใชจาย พบวา               
ทุกดานมีคาระดับความสัมพันธที่แตกตางกัน โดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ระดับคอนขางต่ํา และระดับต่ํา 
ตามลําดับดังนี้ โดยรวมของรูปแบบการสื่อสารดานเวลามีความสัมพันธในระดับปานกลาง สวนรูปแบบการสื่อสาร
จากลางข้ึนบน-บนลงลางขดานคุณภาพ รูปแบบการสื่อสารแนวนอนดานปริมาณ และรูปแบบการสื่อสารจาก           

ลางข้ึนบน –บนลงลาง-แนวนอนดานเวลา และดานคาใชจาย มีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา และนอกจากนี้ 
รูปแบบการสื่อสารจากบนลงลางดานคุณภาพของงาน รูปแบบการสื่อสารโดยรวมดานปริมาณ ไดแก การสื่อสาร
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จากบนลงลาง-ลางข้ึนบน มีความสัมพันธอยูในระดับความสัมพันธต่ํา จากคาระดับความสัมพันธแสดงใหเห็นวา
รูปแบบการสื่อสารกับประสิทธิภาพในการทํางงานมีความสัมพนัธในระดบัที่ยังไมดีพอ ซ่ึงจากผลการวิจยัในคาระดับ
ความสัมพันธที่ต่ํามีสาเหตุอันเนื่องมาจากการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชาที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานดานคุณภาพของงาน และดานปริมาณ เนื่องจากการสื่อสารนั้นเปนพื้นฐาน
ของการเขาใจกันและกันระหวางบุคคลหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง มีการชี้แจงบอกรายละเอียดขาวสารตางๆ ที่ตองการ
ถายทอดอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร 
 

 

จากผลการวิจัยเร่ือง ศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ดังนี้ 

1. รูปแบบการสื่อสารจากบนลงลางดานคุณภาพของงาน มีคาความสัมพันธที่ต่ํา ซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางาน อันเนื่องสาเหตุมาจากการสื่อสารระหวางผูบังคัญบังชากับพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามี
การชี้แจงขาวสาร ระเบียบการ กฎเกณ  รายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวกับงานไมชัดเจน ควรมีการชีแจงใหระดับ
ปฏิบัตงิานไดทราบถึงรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของการการปฏิบัติงานครบทุกเร่ือง และชัดเจนมีความเขาใจตรงกัน 
รวมถึงผูบังคับบังชาควรคอยใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในทุกๆ เร่ืองของการปฏิบัติงาน เพื่อใหปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง เสร็จทันเวลาที่กําหนด งานออกมามีคุณภาพ  

2. องคกรและผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับรูปแบบการสื่อสารจากบนลงลาง-ลางข้ึนบนดาน
ปริมาณ มีคาความสัมพนัธที่ต่าํ โดยใหทางองคกรและผูบังคัญบังญาใหขอมูล ชี้แจงรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับงาน
ใหระดับผูปฏิบัตงิานใหเขาใจชัดเจนในทุกเร่ือง และคอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา เพื่อการดําเนินงานตออยางราบร่ืน
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานควรมีโอกาสในการโตตอบกับองคกรและผูบังคัญชา มีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และองคกร  

3. องคกรและผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับรูปแบบการสื่อสารในองคกรที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานดานเวลา โดยผูบังคับบัญชา และผูปฏิบัติงานมีความเขาใจกันอยางชัดเจน
ในทุกเร่ืองรายละเอียดเก่ียวกับงาน สงผลใหผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
สรางผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สงมอบงานไดทนัตามกําหนด องคกรมีความพึงพอใจ 

4. องคกรและผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับรูปแบบการสื่อสารในองคกรที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานดานคาใชจาย โดยใหพนักงานมีการเรียนรู มีการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา และหนวยงานอ่ืนในองคกร เพี่อเพิ่มศักยภาพในตัวพนักงาน และเปนคากําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ
ใหแกพนักงาน ที่สงผลใหเปนคาตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน ( ) ในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรทําใหพนักงาน
ปฏิบัตงิานไดดี มีประสิทธิพภาพ ตรงตามเปาหมายขององคกร นอกจากนี้สงผลใหเกิดกําไรสูงสุดใหแกองคกร 
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 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน นอกเหนือจาก
รูปแบบการสื่อสารในองคกรติดตอสื่อสารจากบนลงลาง การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน การติดตอสื่อสารแนวนอน 
เพราะรูปแบบการสื่อสารยังมีแบบอ่ืนอีกมาก เชน ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร เปนตน 

 2. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคของการติดตอสื่อสารในองคกรกับประสิทธิภาพ 

ในการทํางานของพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกัน ปรับปรุง และเลือกใช ที่สงผลใหรูปแบบการสื่อสารใน
องคกรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ และทัศนคติตอราน
กาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยที่สงผลตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย               
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามปลายปดที่ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการ และมีคาความเชื่อมั่นรวมเทากับ 0.970 ในการเก็บขอมูล
จากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 385 ตัวอยาง โดยใชการสุมตวัอยางแบบหลายข้ันตอน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน คือสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอางอิงที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดแก การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย และการ
วิเคราะหถดถอยเชงิพหุ 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 36-45 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท สวนผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา แรงจูงใจในการแชร และคุณคาประสบการณ สงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยอยางมีนัยสําคัญ และพบวาทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยซ่ึงเปนตัวแปร
ค่ันกลางมีอิทธิพลบางสวนตอความสัมพนัธดังกลาว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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Abstract
This research aims to study Motivation to Share, Experiential value and Attitude

that affecting Intention to recommend small coffee shop, Thai Entrepreneurs of consumers 
in Bangkok. The samples consisted of 385 a consumer in Bangkok by multi-stage sampling 
method. Close-ended questionnaires were verified the content validity and reliability for 
data collection are factor loadings is 0.970. The descriptive statistical analysis was 
conducted by using percentage, mean, and standard deviation. In addition, Regression was 
employed to test the effects of all proposed hypotheses. Whilst the results found that there 
are significant 0f Motivation to Share and Experiential value on Attitude and behavioral 
Intention to recommend small coffee shop, Thai Entrepreneurs of consumers in Bangkok, 
only partial mediation effect of Attitude was found. 

Keywords : Motivation to share, Experience value, Intention to recommend
 

 
กาแฟเปนเคร่ืองดื่มที่ไดรับความนิยมดวยสาเหตุเพราะเปนเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีน (Caffeine) ออกฤทธิ์

กระตุนระบบประสาท ทําใหรูสกึตื่นเตน (ศูนยวิจยัสุขภาพกรุงเทพ, 2557) ทั้งในการบริโภคกาแฟของคนรุนใหมจะ
เก่ียวของกับแบรนด บรรยากาศ ประเด็นทางสังคม จนถึงพฤติกรรมการแชรในสื่อสังคมออนไลนซึ่งเปนที่นิยมใน
ปจจุบัน ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนธุรกิจกาแฟ โดยไดจัดทํา “ยุทธศาสตรกาแฟป 2560-2564 
กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนผูนําการผลิตและการคากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน กาวไกลสูตลาดโลก
ภายใตภาพลักษณกาแฟไทย ปจจุบันรานกาแฟสดมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ประเภทแฟรนไชส และประเภทท่ี
ไมใชแฟรนไชส ซึง่ประเภทที่ไมใชแฟรนไชส เปนรูปแบบรานกาแฟสดที่ผูวิจัยทําการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถแบงได 
3 รูปแบบที่นิยม คือ แบบเคลื่อนที่ แบบมุมกาแฟ และแบบ Stand-alone (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561) ผลการ
สาํรวจพบวาอัตราเฉลี่ยรานกาแฟที่เปดแลวสามารถดําเนินกิจการไดประสบผลสําเร็จมีประมาณรอยละ 20 ปญหา
สาํคัญเกิดจากการขาดความรู การดูแลที่ไมทั่วถึง และทาํเลที่ตั้งไมเหมาะสม (ผูจัดการ ออนไลน, 2558) รานกาแฟ
สดประเภทที่ไมใชแฟรนไชส มีสวนแบงการตลาดสูงถึงรอยละ 94.4 ของธุรกิจรานกาแฟทั่วประเทศไทยในป 2561 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561) และการที่ยังไมไดเปนที่รูจักของกลุมลูกคามากอนทําใหอาจตองใชเวลาในการ
ประชาสัมพันธและสรางฐานลูกคา ซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการใหบริการแลว ความต้ังใจแนะนํา
ขอมูลตาง ๆ ยังเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับรานกาแฟท่ียังไมเปนที่รูจัก การบอกตอเปนการสื่อสารแบบไมเปน
ทางการจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง (Walker, 2001 อางถึงใน ang, . . . ran  . . ran, 2017) แสดงให
เห็นวาการบอกตอมีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคลนั้นมีมากกวาการรับรูจากสื่อโ ษณาทั่วไป (Ngu en  
Romaniuk, 2014 อางถึงใน ang et al., 2017) ซึ่งการที่ผูบริโภคจะมีความตั้งใจแนะนําสินคาหรือบริการใดอาจ
ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ อาทิเชน ทัศนคติของบุคคลซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงผูบริโภค
เรียนรูจากประสบการณในอดีต การเปดรับสือ่หรือขอมูลขาวสารในยคุ 4.0 อาจเปลี่ยนรูปแบบในการขอมูลขาวสาร
ตางๆ มาสูพฤติกรรมที่เรียกวาการ “แชร ( hare) โดย เฉพาะในสื่อสังคมออนไลนตางๆ ที่กลายมาเปนชองทาง
หลักในการกระจายขาวสารถึงผูบริโภคในสังคมจํานวนมากเพ่ือใหเกิดการรับรูไปในวงกวาง อีกหนึ่งปจจัยที่จะมี
ผลกระทบตอความต้ังใจแนะนําของผูบริโภคคือ คุณคาประสบการณ ซึง่เกิดจากการรับรูโดยข้ึนอยูกับองคประกอบ
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ทางความคิดและอารมณหลังจากไดประสบการณที่แทจริงโดยตรง ไมวาจะเปนคุณคาประสบการณทางดาน 
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบริโภค ( ) เปนการวัดผลจากความคุมคากับคาใชจายในการบริโภคสินคาหรือ
บริการตาง ๆ (วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2562) ความเปนเลิศในการบริการ (Service Excellent) บริการที่ดี ผูรับบริการ
จะไดรับความประทับใจและชื่นชม (พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ, 2559) สุนทรียภาพ ( esthetics) เปนความรูสึก
และรับรูไดถึงความงดงาม ทั้งที่อยูในธรรมชาติ และเกิดข้ึนจากการสรางสรรค สวนความสนุกสนาน (Playfulness) 

เปนการรับรูความสนุกสนาน ความเพลิดเพลนิหรือความพึงพอใจที่ไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการตาง ๆ 

จากขอคนพบในอดีต ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ
และทัศนคติ ที่สงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ 2 ปจจัยคือ แรงจูงใจในการแชร และคุณคาประสบการณ โดยมี
ทศันคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย เปนตัวแปรค่ันกลาง 

 

(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการแชรและคุณคาประสบการณที่สงผลตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสด
ขนาดยอมผูประกอบการไทย 

(2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการแชรและคุณคาประสบการณที่จะสงผลตอทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาด
ยอมผูประกอบการไทย 

(3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการแชรและคุณคาประสบการณที่สงผลตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสด
ขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยขึ้นอยูกับทัศนคติที่มีตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจในการแชร 

ทัศนคติตอราน
กาแฟสด 

ขนาดยอม 

ผูประกอบการไทย 

ความตั้งใจแนะนํา
รานกาแฟสด 

ขนาดยอม
ผูประกอบการไทย 

คุณคาประสบการณ 
- ผลตอบแทนการ  
 ลงทุนของผูบริโภค 

- การบริการที่เปนเลิศ 

- สนุทรียภาพ 

- ความสนุกสนาน 

อิทธิพลตัวแปรค่ันกลาง 
อิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลตัวแปรค่ันกลาง 
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H1: แรงจูงใจในการแชรสงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

H2: คุณคาประสบการณสงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

H3: แรงจูงใจในการแชรสงผลตอทัศนคติรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

H4: คุณคาประสบการณสงผลตอทัศนคติรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

H5: แรงจูงใจในการแชรสงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม 

ผูประกอบการไทย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทย 

H6: คุณคาประสบการณสงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม 

ผูประกอบการไทย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทย 

 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 385 ตัวอยาง สามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดประชากรของ คอแครน 

( ochran, 1977) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5             

(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, หนา 74) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ไดแก (1) การสุมตวัอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากเขตที่มีรานกาแฟและคาเฟมาก
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตหวยขวาง (Wongnai B2B 

eam, 2019) (2) วิธีการสุมตวัอยางแบบสัดสวน เปนการแบงสัดสวนจํานวนตัวอยางที่จะเก็บขอมูลในแตละเขตที่
สุมแบบเจาะจงไว เขตละ 77 ตัวอยาง (3) วิธีการสุมแบบสะดวก ทําการเลือกสถานที่ที่จะทําการแจกแบบสอบถาม
โดยพิจารณาจากสถานที่ที่คาดวาเปนพื้นที่ชุมชน มีรานกาแฟสด และมีกลุมตัวอยางอยูในแตละเขตที่ทําการสุมไว 
โดยใชขอมูลแหลงทองเที่ยวยอดนิยมจาก ongnai (2019) และสถานที่ที่เปนศูนยรวมการคมนาคมขนสง และ   
(4) สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหกับบุคคลตามที่ระบุไวในแบบสอบถาม           
ในพื้นที่แตละเขตที่สุมไว ทั้งนี้ผูวิจยัไดคัดกรองตัวอยางโดยการสอบถามดวยคําถามคัดกรอง (Screening Question) 

เพื่อใหมั่นใจวา ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว โดยการสอบถามตัวอยาง
เบื้องตนวา “ทานเคยบริโภคหรือใชบริการรานกาแฟขนาดยอมผูประกอบการไทยหรือไม” หากไดรับคําตอบวา 
“ใช” ผูวิจยัจึงแจกแบบสอบถามใหกลุมตวัอยาง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนคําถาม
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือใชบริการผาน
สื่อสังคมออนไลน และสวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยที่ทําการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแกแรงจูงใจใน
การแชร ( haisani, anda ani  na at, 2017) คุณคาประสบการณ ( ee, ng, h  hao, 2017 และ 
Hung, eng, hen, 2019) ทัศนคติ ( hoi  ee, 2019) และความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม
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ผูประกอบการไทย ( nsi, . . l a  an, 2018) โดยกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผล มีขนาดดั้งแต 
1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากที่สุด) โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดย คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคที่ยอมรับไดอยูที่ 0.70 ( nnall   ernstein, 1994) 
บงชี้วาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสามารถนําไปเก็บขอมูลได 

 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คํานวณหาคาสถิติพื้นฐานไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน และอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือใชบริการผานสื่อสังคมออนไลน 
รวมถึง ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแกแรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ ทัศนคติ และความตั้งใจราน
กาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอางอิง ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางอิงสําหรับการอธิบายผลการศึกษาของ
ตัวอยางในเร่ืองตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธในลักษณะของการสงผลตอกันระหวางตัวแปรอิสระหลายตัว 
ไดแกแรงจูงใจในการแชร และคุณคาประสบการณ และทัศนคติที่สงผลตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาด
ยอมผูประกอบการไทย โดยใชสถิติเชิงอางอิงวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบงาย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตรเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 2, 3 และ 4 

(2) การวิเคราะหแรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ และทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยที่สงผลตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติเชิงอางอิงใชวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตรเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 และ 6 โดยการทดสอบตัวแปรค่ันกลาง ใชวิธีของบารอน ( aron  
enn , 1986; Frazier, ix  arron, 2004) แบงเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันที่ 1 วิเคราะหการถดถอยระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม แลวประมาณคาขนาดอิทธิพลทางตรง
เพื่อแสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามจริง เนื่องจากสมการถดถอยมีตัวแปรตนตัวเดียว คาอิทธิพลที่ได
เทากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (r) ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ข้ันที่ 2 วิเคราะหการถดถอยระหวางตัวแปรตัวแปรอิสระกับตัวแปรค่ันกลาง แลวประมาณคาขนาด
อิทธิพลทางตรง ‘a’ เพื่อแสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรค่ันกลาง 

ข้ันที่ 3 วิเคราะหการถดถอยระหวางตัวแปรค่ันกลางกับตัวแปรตาม โดยควบคุมตวัแปรตนใหมีคาคงที่เพื่อ
ประมาณคาขนาดอิทธิพลทางตรง ‘b’ ซึ่งแสดงวาตัวแปรค่ันกลางมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

ข้ันที่ 4 วิเคราะหการถดถอยโดยระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรค่ันกลางใหมีคาคงที่ 
เพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพล ‘c’ ซึ่งแสดงวาเม่ือควบคุมตัวแปรค่ันกลางใหมีคาคงที่แลวอิทธิพลทางตรงของตัว
แปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามมีขนาดลดลง เนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรตนมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตามโดย
สงผานตัวแปรค่ันกลาง 
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 จากการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามแบบสอบจํานวน 385 ตัวอยาง พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 50.9) มีอายุระหวาง 36-45 ป (รอยละ 40.5) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 64.2) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 42.1) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 

บาท (รอยละ 31.7) มีจุดประสงคในการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร (รอยละ 57.5) และเพื่อ
ติดตามขาวสารสินคา/ผลิตภัณ หรือบริการตาง ๆ (รอยละ 51.7) โดยมีความถ่ีในการใชสื่อสังคมออนไลนหาขอมูล
เก่ียวกับสินคาหรือบริการ 1-5 คร้ังตอสัปดาห (รอยละ 33.8) ใชเวลาในการหาขอมูลเก่ียวกับการซื้อสินคาหรือใช
บริการผานสื่อสังคมออนไลนต่ํากวา 1 ชั่วโมงตอคร้ัง (รอยละ 33.2) และสวนมากรับประทานกาแฟสด 1 แกวตอ
วัน (รอยละ 46.8) โดยเขาใชบริการรานกาแฟสดสัปดาหละ 1 คร้ัง (รอยละ 24.7) และใชสื่อสังคมออนไลนเปน
แหลงในการหาขอมูลเก่ียวกับรานกาแฟขนาดยอมผูประกอบการไทย (รอยละ 50.6) ในสวนของการใชสถิติเชิง
อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการแชรและความตั้งใจแนะนํา
รานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย พบวา ตัวทํานายสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 26.4 (  = 0.513, p  0.000) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

2. จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความความสัมพันธระหวางคุณคาประสบการณ และความตั้งใจแนะนํา
รานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย พบวา ตัวทํานายสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 35.0 (  = 0.592, p  0.000) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

3. จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการแชรและทัศนคติตอราน
กาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย พบวา ตัวทํานายสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 23.2 (  = 0.481, p < 0.000) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4. จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความความสัมพนัธระหวางคุณคาประสบการณและทัศนคติตอราน
กาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย พบวา ตัวทํานายสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 45.7 (  = 0.676, p  0.000) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

5. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการแชรและความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

โดยผานทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย แสดงผลดังนี้ 
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1

B 95% CI

ข้ันตอนที่ 1 (c) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรตน  แรงจูงใจในการแชร (c) 

 

 

0.537 

 

 

0.046 

 

 

0.477 , 0.627 

 

 

0.513  

ข้ันตอนที่ 2 (a) 
ตัวแปรตาม  ทัศนคติตอรานกาแฟ 

ตัวแปรตน  แรงจูงใจในการแชร (a) 

 

 

0.516 

 

 

0.048 

 

 

0.422 , 0.611 

 

 

0.481  

ข้ันตอนที่ 3 ( ) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรตน  ทัศนคติตอรานกาแฟ (b) 

 

 

0.508 

 

 

0.042 

 

 

0.425 , 0.592 

 

 

0.522  

ข้ันตอนที่ 4 (c) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรค่ันกลาง  ทัศนคติตอรานกาแฟ 

ตัวแปรตน  แรงจูงใจในการแชร (c’) 

 

0.348 

 

0.357 

 

0.045 

 

0.049 

 

0.259 , 0.438 

 

0.261 , 0.453 

 

0.358  

 

0.341  

p-value < .05 

 จากตารางที่ 1 พบวาแรงจูงใจในการแชร ทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย และความ
ตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยมีความสัมพันธในข้ันตอนการทดสอบที่ 1-3 โดยมีระดับ
นัยสําคัญที่ .05 ซ่ึงเกิดผลกระทบจากอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางในสวนของข้ันตอนการทดสอบที่ 4 บงชี้วา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการแชรและความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยไดรับ
อิทธิพลจากตัวแปรค่ันกลางคือทัศคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) ของแรงจูงใจในการแชรตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยไดลดลงเมื่อตัวแปรค่ันกลางถูกควบคุม แสดงวาตัวแปรค่ันกลางมีอิทธิพลบางสวน บงบอกวา
นอกจากทัศคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยแลว อาจมีปจจัยอ่ืนอีกที่เปนตัวแปรค่ันกลางได      
(Baron  enn , 1986; ra ier, ix,  arron, 2004) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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6. ความสัมพันธระหวางคุณคาประสบการณและความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

โดยผานทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย แสดงผลดังนี้ 
2

B

ข้ันตอนที่ 1 (c) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรตน  คุณคาประสบการณ (c) 

 

 

0.724 

 

 

0.050 

 

 

0.625 , 0.823 

 

 

0.592  

(ข้ันตอนที่ 2 (a) 
ตัวแปรตาม  ทัศนคติตอรานกาแฟ 

ตัวแปรตน  คุณคาประสบการณ (a) 

 

 

0.849 

 

 

0.047 

 

 

0.756 , 0.942 

 

 

0.676  

ข้ันตอนที่ 3 ( ) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรตน  ทัศนคติตอรานกาแฟ (b) 

 

 

0.508 

 

 

0.042 

 

 

0.425 , 0.592 

 

 

0.522  

ข้ันตอนที่ 4 (c) 
ตัวแปรตาม  ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟ 

ตัวแปรค่ันกลาง  ทัศนคติตอรานกาแฟ 

ตัวแปรตน  คุณคาประสบการณ (c’) 

 

0.348 

 

0.538 

 

0.053 

 

0.067 

 

0.114 , 0.324 

 

0.406 , 0.670 

 

0.225  

 

0.440  

p-value < .05 

 จากตารางที่ 2 พบวาคุณคาประสบการณ ทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย และความ
ตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยมีความสัมพันธในข้ันตอนการทดสอบที่ 1-3 โดยมีระดับ
นัยสําคัญที่ .05 ซึ่งเกิดผลกระทบจากอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางในสวนของข้ันตอนการทดสอบที่ 4 บงชี้วา
ความสัมพันธระหวางคุณคาประสบการณและความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยไดรับ
อิทธิพลจากตัวแปรค่ันกลางคือทัศคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) ของ คุณคาประสบการณตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยไดลดลงเมื่อตัวแปรค่ันกลางถูกควบคุม แสดงวาตัวแปรค่ันกลางมีอิทธิพลบางสวน บงบอกวา
นอกจากทัศคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยแลว อาจมีปจจัยอ่ืนอีกที่เปนตัวแปรค่ันกลางได            
( aron  enn , 1986; ra ier, ix,  arron, 2004) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ และทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยสงผลตอความต้ังใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กัยซานิ ฮันดายานิ และมูนาจาท ( haisani, anda ani  na at, 2017), มูนาร และ เจคอบเซน 
( nar  aco sen, 2014), อมัว รัดเดอร และอีค ( moah, adder  E , 2016), โช และ คิม ( hoe  
im, 2018 โดยทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยเปนสื่อกลางความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจใน

การแชร คุณคาประสบการณ และความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ผูบริโภคมีความตั้งใจที่จะแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยหากผูบริโภคมีแรงจูงใจที่จะแชรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยหากขอมูลนั้นเปนประโยชนตอผูอ่ืน และผูบริโภคไดรับคุณคา
ประสบการณที่ดีจากการบริโภคหรือใชบริการรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย อยางไรก็ตามอิทธิพล
บางสวนของทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย สามารถอธิบายไดวา ทัศนคติตอรานกาแฟสด
ขนาดยอมผูประกอบการไทยนั้นมีผลกระทบตอความสัมพันธของแรงจูงใจในการแชร คุณคาประสบการณ ที่มีตอ
ความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมใชเปนผล
จากผูบริโภคทุกคน ( aron  enn , 1986) แสดงใหเห็นวาทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย
ไมเพียงแตสงผลโดยตรงตอความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทยเทานั้น แตยังไมรับ
ผลกระทบโดยตรงจากทั้งแรงจูงใจในการแชรและคุณคาประสบการณ อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการแชร คุณคาประสบการณ และความตั้งใจแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ยังคงไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญแมจะไมมีอิทธิพลจากทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

 ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การที่ผูบริโภคจะมีความตั้งใจที่จะแนะนํารานกาแฟสดขนาดยอม
ผูประกอบการไทยไปยังผูบริโภคคนอ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการแชรเนื้อหาที่มปีระโยชนตอผูอ่ืน การไดรับคุณคา
ประสบการณที่ด ีและการที่มีทศันคติที่ดีตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ดังนั้นการแนะนํารานกาแฟ
สดขนาดยอมผูประกอบการไทยไปยังผูบริโภคคนอ่ืน ๆ จึงเปนอีกหนึ่งกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมใน
สถานการณปจจุบนัสําหรับรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

 

1. ควรมีการศึกษาถึงความมีอิทธิพลในประเด็นทางดานคุณคาประสบการณของผูบริโภคที่มีตอรานกาแฟ
สดขนาดยอมผูประกอบการไทยใหเจาะลึกยิ่งข้ึน โดยมุงเนนการสรางคุณคาประสบการณในมิติสุนทรียภาพ ในดาน
การจัดสภาพแวดลอมที่ผอนคลาย การตกแตงรานที่มีเอกลักษณเปนที่นาสนใจ โดยตกแตงสถานที่ภายในรานให
ดึงดูดความสนใจ ใหมีความสวยงาม โดดเดน ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันที่ผูบริโภคมักจะมีการถายภาพและแชร
ในสื่อสังคมออนไลนกันเปนจํานวนมาก ความหลากหลายและความละมุนของรสชาติที่ทําใหเกิดความสุนทรีย            
การมุงเนนการสรางคุณคาประสบการณในมิติผลตอบแทนจากการลงทุนของผูบริโภค ในดานการกําหนดราคาขาย
ทีไ่มกระทบตอสภาพทางการเงินของผูบริโภค ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจยอมรับในคุณภาพที่คุมคากับราคาของ
กาแฟสดจากรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย รวมถึงการมุงเนนการสรางคุณคาประสบการณในมิติการ
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บริการที่เปนเลิศ ในดานการใหบริการดวยความเปนมิตรใหเกิดความประทับใจโดยการใหบริการระดับมืออาชีพ 
ตลอดจนการมุงเนนการสรางคุณคาประสบการณในมิติความสนุกสนาน ในดานการสรางใหผูบริโภคไดรับคุณคา
ประสบการณที่เพลิดเพลิน ลืมความกังวลจากการซื้อหรือใชบริการรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย         
อันเปนที่มาจากขอคนพบของการวิจัยในคร้ังนี้ที่พบวาประเด็นคุณคาประสบการณมีผลสูงสุดตอความต้ังใจแนะนํา
รานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 

2. จากขอคนพบของการวิจัยในคร้ังนี้ที่พบวา ทัศนคติตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย           
มีอิทธิพลบางสวนตอความสัมพนัธระหวาง แรงจูงใจในการแชร และคุณคาประสบการณ ที่มีตอความต้ังใจแนะนํา
รานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย ซึ่งหมายถึงวายังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกที่จะมีอิทธิพลตอความสัมพันธ
ดังกลาว จึงควรศึกษาประเด็นอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีความเก่ียวของในฐานะการเปนตัวแปรค่ันกลาง อาทิเชน ประเด็น
ดานภาพลักษณ ( mage) ซ่ึงเปนภาพสะทอนจากผูบริโภค เปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคสามารถมองเห็นได เปนการรับรู
คร้ังแรกของผูบริโภคทําใหเกิดความประทับใจหรือไมประทับใจตอรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการไทย 
( ran, g en, . . elewar  odoh, 2015) ภาพลักษณเปนจุดเร่ิมตนของความพึงพอใจและความไววางใจ
มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีตอแบรนด ( ong, ang  an, 2019) ซ่ึงชวงที่ลูกคาเกิดความภักดีตอแบ
รนดจะกอใหเกิดการซ้ือซํ้าและสนับสนุนใหผูอ่ืนใชดวย ซ่ึงจะกอใหเกิดความตั้งใจแนะนําใหกับผูอ่ืนเองโดยไมตอง
รองขอ ( otler, arta a a amp  etiawan, 2017) 

3. ควรมีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยการใชสมการโครงสราง (Structural model/ Structural 

e ation model: E ) ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะหทางสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้อาจจะมีตัวแปรบางตัวที่ไม
สามารถสงัเกตหรือวัดไดโดยตรง ซ่ึงการวิเคราะหโดยใชสมการโครงสรางจะแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal 

relationship) ระหวางตัวแปร สะทอนใหเห็นถึงทั้งการวิเคราะหเสนทาง (Part analysis) และการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor analysis) ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบจะเปนกระบวนการทางสถิติสําหรับเปดเผยตัวแปร
แฝงที่มอียูโดยศึกษาผานความแปรปรวนระหวางชุดของตัวแปรที่สังเกตได นอกจากนี้การวิเคราะหองคประกอบจะ
ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายไดวานอกจากจะมีทัศนคติตอรานกาแฟสด
ขนาดยอมผูประกอบการไทยเปนตัวแปรค่ันกลางที่มีอิทธิพลบางสวนแลวนั้น ยังอาจจะมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่เปน
ตัวแปรแฝงไดอีกซึ่งจะสามารถสดสอบไดจากการใชสมการโครงสราง ( E ) 
 

กัลยา วานิชยบญัชา. (2549).  (พิมพคร้ังที่2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คอตเลอร การตะจายา และเซเตียวาน. (2560). 4.0 [ ar eting 4.0 (ณงลักษณ จารุวัฒน ผูแปล). 

กรุงเทพฯ: เนชั่นบุຍคส. (ตนฉบับพิมพป คศ.2017)
วิไลพร ทวีลาภพันทอง. (2562) . สืบคนเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2561, 
 จาก https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20190531.html 
ศูนยวิจยักสิกรไทย. (2561). . สืบคนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2562, 
 จาก asi orn an .com/th/ siness/sme/ E nowledge/article/ E nal sis/ 
 Documents/Coffee- hop- anagement.pd  
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Marketing Mix Model and Consumer Behavior toward Marketing Effectiveness of 
Fresh Food Online Purchase among Consumers in Nonthaburi
 

   สุภามาศ  สนิทประชากร 
   สาขาบริหารธุรกิจ 

 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาด ความสัมพันธ
ระหวางสวนประสมการตลาด เพื่อเสนอรูปแบบสวนประสมการตลาดพฤติกรรมผูบริโภคและประสิทธิผลทาง
การตลาด การซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยาง คือประชากรในเขต
จังหวัดนนทบุรีที่ เคยซื้ออาหารสดผานออนไลน ใชสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน,             
( aro amane, 1973) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ระดับคาความคลาดเคลือ่นรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตวัอยางที่
เก็บ จํานวน 400 ตัวอยาง เคร่ืองมือและการแจกแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ออนไลน ผูวิจัยไดเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนที่มีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 5 ป สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการ
วิเคราะหแกนสาระ ( hematic nal sis) กับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอเสนอแนะ ผลการวิจัยพบวา
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบรีุมพีฤติกรรมการบริโภคที่สงผลตอประสทิธิผลทางการตลาดในการซื้อ
อาหารสดผานทางออนไลน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.83) ดานทัศนคติอยูในระดับมาก ( X =3.93) รายขอ
พบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก การซื้อสินคาอาหารสดผานทางสังคมออนไลนมีความสะดวก เนื่องจากสามารถซ้ือได
ตลอด 24 ชั่วโมงและพบวาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและประสิทธิผลทาง
การตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันใน
ทุกๆ ดาน ในขณะที่คา ig. (2- ailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาตัวแปรยอยแตละตัวมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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Abstract
The research was conducted with the objectives to study the opinions of marketing 

mix, consumer behavior, and marketing effectiveness of fresh food online purchase, to 
examine the relationship between marketing mix, consumer behavior, and marketing 
effectiveness of online fresh food purchases, and to propose the marketing mix model and
consumer behavior toward the marketing effectiveness of fresh food online purchase in the 
Nonthaburi. The sample group was the population in the Nonthaburi who used to buy fresh 
food online. Due to the unknown population number, the researcher used the sample size 
determination by using the formula to calculate the sample size of Taro Yamane, Taro 
Yamane, (1973) at the confidence level of 95 percent and the level of error value of 5 
percent. The sample group size were totally 400 samples for data collection. The research 
tools used for collecting data employed with online questionnaires and questionnaires. 
Moreover, the researcher selected 5 experts in online media with at least 5 years of work 
experiences chosen by the purposing sampling. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and content analysis with 
problematic information and suggestions. The results showed that the population living in 
the Nonthaburi had the overall opinions toward the marketing effectiveness of fresh food 
buying behavior via online at a high level (X=3.83). While considering each aspect, it 
Indicatated that the overall on consumer behavior toward the aspect of attitude were at a 
high level (X =3.93). Considering in each aspect was purchasing online fresh food had the 
convenience since they could purchase 24 hours. Therefore, the data could apply effectively 
for the analysis of elements ours while the value of Sig. (2-Tailed) was at 0.00 which was less 
than .05, this indicated that each sub-variable had a relationship with the statistical significance.

Keywords : marketing mix model, consumer behavior, fresh food online purchase, 
marketing effectiveness

 

 

ปจจุบันมีการรับสงขอมูลกันอยางแพรหลาย สามารถสงผานไดทุกเวลา สถานที่ ระบบที่ชวยใหการ
สื่อสารรับ สง เขาถึงไดแพรหลาย รวดเร็ว คือ อินเตอรเน็ต ทําใหการดําเนินชีวิตของคนในโลกเปลี่ยนไปจากอดีต
ประชาชนปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพราะอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวันมาก           
เชน การทํางาน การติดตอสื่อสาร ดานธุรกิจ สวนตัว การจัดการธุรกิจ ตองสนใจในสื่อออนไลนมากขึ้น ไมวาธุรกิจ
เสื้อผา อาหาร การบริการ เปนตน 

การแขงขันดานออนไลนมากขึ้น จีราวรรณ บุญเพิ่ม, (2562 : ออนไลน). ประธานคณะกรรมการบริหาร
สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กลาววาการซ้ือขายสินคา การบริการทางออนไลนมีแนวโนมที่นิยมเพิ่ม
มากขึ้น เปนการตอบโจทยใหกับผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความตองการความสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อ
สินคาไดรับการบริการทุกที่ทกุเวลา ขอมูลดานมูลคาอีคอมเมิรช เปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ภาครัฐตองใชใน
การกําหนดนโยบาย เกณ มาตรการการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ภาคเอกชนไดนําขอมูลดังกลาว
ไปใชในการวางแผนธุรกิจใหไปในทิศทางที่เหมาะสม ผลการสํารวจป 2558 สมาคมโ ษณาดิจิทัลรวมกับเว็บไซต 

ar etingoops.com เปดเผยวาปจจุบนัประชากรประเทศไทย 68.1 ลานคน มีผูที่ใชงานอินเตอรเน็ต 38 ลานคน 
คิดเปน 56 เปอรเซ็นตของจํานวนประชากรทั้งหมด ผูใชโซเชียลเน็ทเวิรค 41 เปอรเซ็นต คิดเปน 60 เปอรเซ็นต ผูที่
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ใชงาน Facebook Line and Google ผลการสํารวจพบวาประชากรประเทศไทยมีการยอมรับ ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูดิจิทัลมาก สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ป 2560 พบวาประเทศ
ไทยมีมูลคาอีคอมเมิรซ 2,812,592.03 ลานบาท สวนใหญเปนมูลคาประเภท B2B ประมาณ 1,675,182.23 ลาน
บาท คิดเปน 59.56 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนมูลคาประเภท B2C มากกวา 812,612.68 ลานบาท 28.89 
เปอรเซ็นต สวนที่เหลือ 324,797.12 ลานบาท 11.55 เปอรเซ็นต เปนมูลคาตามธุรกิจประเภท B2G เมื่อเทียบ
มลูคาอีคอมเมิรซ ป 2560 กับป 2559 พบวามูลคาของประเภท B2B มกีารเติบโตข้ึน 8.63 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับ
ประเภท B2C โตข้ึน 15.54 เปอรเซ็นต การแบงมูลคาอีคอมเมิรซ ตามประเภทอุตสาหกรรม 8 กลุม พบวา
อุตสาหกรรมที่มูลคาสูงที่สุด ไดแก อันดับ 1 การคาปลีก คาสง 869,618.40 ลานบาท 30.92 เปอรเซ็นต อันดับ 2 

การใหบริการที่พัก 658,131.15 ลานบาท 23.40 เปอรเซ็นต อันดับ 3 การผลิต 417,207.07 ลานบาท 14.83 
เปอรเซ็นต อันดับ 4 ขอมูลขาวสารการสื่อสาร 404,208.00 ลานบาท 14.37 เปอรเซ็นต อันดับ 5 การขนสง 
104,904.28 ลานบาท 3.73 เปอรเซ็นต อันดับ 6 ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 19,716.04 ลานบาท              
0.70 เปอรเซ็นต อันดับ 7 บริการอ่ืนๆ 11,280.33 ลานบาท 0.43 เปอรเซ็นต อันดับ 8 การประกันภัย 2,729.65 ลานบาท 

0.10 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณามูลคาอีคอมเมิรช รายภูมิภาคป 2557 พบวาการขายสินคา การบริการทางออนไลน
สวนใหญกวารอยละ 65 มีกลุมเปาหมายอยูในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเขตภาคกลางเปนหลัก สาเหตุที่ทําใหมูลคาอี
คอมเมิรชรวมอยูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะวามีระดับความพรอมของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชอินเตอรเน็ต การศึกษา การเงิน การขนสงมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ 

รายงานผลการสํารวจขอมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย (2558 : ออนไลน) สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ผลสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเตอรเน็ตประเทศไทย ป 2561 จากงาน ETDA 

(เอ็ดดา) พบวาพฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตเพิ่มข้ึน คนไทยใชงานจากอินเตอรเน็ตเฉลี่ยนานข้ึนเปนเวลา 10 
ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน เพิ่มจากปกอน 3 ชั่วโมง 41 นาทีตอวัน ผลสํารวจพบวา Gen Y เปนชวงกลุมคนท่ีมกีารใชงาน
อินเตอรเน็ตสูงที่สดุติดตอกันเปนปที่ 4 ผลจากการเปลี่ยนผานชีวิตไปสูดิจิทัลเพิ่มข้ึน จากขอมูลเห็นวาผูบริโภคสวน
ใหญใหความสนใจกับการเลือกซ้ือสินคาการบริการผานชองทางออนไลนมากขึ้น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
คาปลีก การคาสงเปนอันดับหนึ่ง ทาํรายไดสูงผานชองทางออนไลน  

ปจจุบนัภาวะสังคมที่เรงรีบ มีความตองการความสะดวกสบาย ความเชื่อมั่นในการสั่งซ้ือสินคาออนไลน
จากผูบริโภคมากข้ึน การสั่งซ้ืออาหารสดมีนอย 

ผูวิจยัจึงสนใจวิจัยการซ้ืออาหารสดผานชองทางออนไลนของธุรกิจคาปลีก เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม
จากผลการสํารวจการใชระบบดิจิตอลโซเชียลมีเดีย  

พฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2017 ของ Global Data Snapshot พบวามีประชากรผูใช
โซเชียลมีเดียทั่วโลก 2,789 ลานคน จากจํานวนประชากร 7,476 ลานคนทั่วโลก การสํารวจพบวาการเติบโตของ
ผูใชโซเชียลมีเดีย ทั่วโลกมีมากข้ึน 21 เปอรเซ็นต จากป 2016 สําหรับผูบริโภคที่ใชโซเชียลมีเดียในประเทศไทย  
46 ลานคน 67 เปอรเซ็นต จากจํานวนประชากรทั้งหมด 68 ลานคน ใชพื้นที่สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารบน 
Facebook มาก 65 เปอรเซ็นตเปนอันดับสูงสุด อันดับ 2 คือ o t e 64 เปอรเซ็นต อันดับ 3 คือ โปรแกรม 
Line ถึง 53 เปอรเซ็นต รูปแบบธุรกิจคาปลีกมีการพัฒนาจากสมัยกอนมากการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไปการ
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แขงขันสูงข้ึน รูปแบบการคาปลีกในประเทศไทยเปน 2 ประเภท ไดแก 1) รานคาปลีกแบบดั้งเดิม รานขายของชํา
หรือรานโชหวยเปนการจัดจําหนายเฉพาะสนิคาบางประเภท ความหลายหลายของสนิคามีไมมาก อยูในแหลงชุมชน
มีการบริหารงานงาย ไมซับซอน เปนธุรกิจสืบตอกันจากรุนสูรุน มีความคุนเคยกับลูกคาในชุมชน อธิวัฒน ทรัพย
ไพ ูรย, (2545) 2) การคาปลีกสมัยใหม คือรูปแบบการคาปลีกที่มีกระบวนการจัดจําหนาย มีสินคาหลากหลาย
ใหกับลูกคา การนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยตอบสนองความตองการของลูกคา การจัดการสงเสริมการขายจูงใจ
ลูกคา ธนาคารแหงประเทศไทย, (2554) ผลการวิเคราะหของหอการคาไทยป 2558 พบวาการเติบโตของการคา
ปลีก คาสงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทย อัตราการเติบโตสูงข้ึนในป 2558-พ.ศ.2562 มีการขยายตัวเฉลี่ยที่          
7-8 เปอรเซ็นตตอป มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการขยายตัวของสังคมเมือง การเปดเออีซีเปนโอกาสสําคัญใน
การตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เขามาประเทศไทย การขยายรูปแบบการขายแบบออนไลน ธุรกิจ
ปรับตัวเปนอยางมาก การสํารวจ ของ PWC Consulting (ประเทศไทย), (2017) สํารวจผูบริโภคออนไลนมากกวา 
15,000 คน จาก 15 ประเทศ พบวาผูบริโภคมีแนวโนมซื้อสินคาออนไลนผานมือถือ แท็บเล็ตเพิ่มข้ึน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูบริโภค 41 เปอรเซ็นต ซื้อสินคาผานแท็บเล็ตเพิ่มข้ึนจากป 2555 ผูบริโภคสินคาผาน
อินเตอรเน็ตเกินคร่ึง สาเหตุที่หันมาซ้ือสินคาออนไลนเพิ่มข้ึน เนื่องจากไดรับขอเสนอที่ดีกวาการซ้ือสินคาภายใน
ราน สาเหตุขางตนสอดคลองกับปจจุบัน รานคาจะสงรายละเอียดการสงเสริมการตลาด ผานทาง Email and 

Application เปนการกระตุนการซื้อของลูกคา การสํารวจชี้วาผูบริโภคที่ซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต 48 เปอรเซ็นต
ตัดสินใจซื้อสินคา บริการออนไลนผานสื่อออนไลน 60 เปอรเซ็นตที่ติดตามแบรนด รานคาปลีกที่คนชื่นชอบผาน
ทางโซเชียลมีเดีย เห็นไดวารานคาปลีกสราง พัฒนาชองทางการขายออนไลนเพื่อเพิ่มยอดขาย สรางความภักดี 
ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาจากรานคาปลีก ชื่นชอบเพียงรานเดียว จากบทวิเคราะหของ SCB ป 2558 ระบุวาปจจุบัน
การซื้อขายออนไลนไดรับความเชื่อถือมากดานความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงิน ผูสราง Application 

สงเสริมพัฒนาศักยภาพการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวลูกคา การจายเงินทางออนไลนทําใหการสั่งซ้ือ ชําระคาสินคา
สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคทําใหธุรกิจคาปลีกออนไลนมีบทบาท
มากขึ้น ผูบริโภคไดคนหาขอมูลเปรียบเทียบราคาในอินเตอรเน็ตมากข้ึนเพื่อตัดสินใจซื้อ ใหความสนใจการซื้อสินคา
ออนไลนมากขึน้ สะดวกไมตองเดินทาง ถูกกวาการซ้ือหนารานเนื่องจากตนทุนการคาทางออนไลนถูกกวาการมีหนา
ราน ทําใหผูขายสามารถขายสินคาในราคาถูกลง ป 2010 พบวา Tesco มียอดขายออนไลนในตางประเทศเติบโตถึง 
10 เปอรเซ็นต ยอดขายในภาพรวมสูงข้ึน ทาง Safeway กับ Kroger มีการจัดสง Electronic Shopping 

Discount Coupon ใหลูกคา ทาํใหลูกคาไดรับขอมูลรวดเร็วข้ึนกวาการรอใบลดราคาจากสื่อสิ่งพิมพ จากการวิจัย
ปจจัยการเติบโตทางออนไลนของคาปลีกพบวา 1) จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตเติบโตมากข้ึนของประเทศในเอเชีย            
2) การพัฒนาระบบการชําระเงินสนิคาออนไลนมีความปลอดภัย ผูบริโภคมีความมั่นใจในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผานทางออนไลนมากขึน้ 3) การเพิ่มจาํนวนข้ึนของผูบริโภคที่ใชอุปกรณไอทีไรสายทําใหผูบริโภคเขาถึงอินเตอรเน็ต
มากขึ้น การพัฒนา Application นําเสนอการสั่งซื้อสินคาออนไลนงายข้ึน ปราณิดา ศยามานนท, (2010) อาหาร
เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยสงผลตอสุขภาพ จิตใจปจจุบันการจําหนายอาหาร            
การแปรรูปอาหารสําเร็จรูปมาก อยางไรอาหารสดก็มคีวามจําเปนในการประกอบอาหาร เชน เนื้อหมู เนื้อไก ผักสด
ตองเลือกสรรที่มีคุณภาพ ไมมสีารปนเปຕอน ราคาเหมาะสม มีความสะอาด สด ถูกสุขลักษณะ ที่ผานมาผูบริโภคจะ
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ซื้อสินคาในตลาด รานคาปลีกเพื่อซ้ืออาหารสดมาประกอบอาหาร เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนไปความเรง
รีบของสังคมมากขึ้น เวลาเปด ปดของรานคาปลีก ตลาดมีจํากัด ทําใหผูบริโภคไมสามารถซ้ือสินคาไดอยางสะดวก 
ดานการเดินทางเปนอุปสรรคในการไปซื้อสินคา ปจจุบันผูบริโภคเขาถึงการสั่งสินคาออนไลนมากขึ้นทําใหรานคา
ปลีกหลายบริษัท เชน เทสโก บิๆกซี เปดชองทางขายออนไลน สราง Application การสงเสริมการตลาดในสื่อ
ออนไลนอาหารสดทําใหผูบริโภคมีความสะดวกมากข้ึน เพื่อคุณภาพสินคาบริการ aset odern, (2517) การรวม
รวมขอมูลวิเคราะหสินคาบนเว็บไซต พบวากลุมอุปโภคบริโภคมีการคนหาบนหนาเว็บไซตเพิ่ม 25.3 เปอรเซ็นต 
อาหาร 25.7 เปอรเซ็นต อันดับ 2 รองลงมาจากผลิตภัณ ของใชสวนตัว 45.7 เปอรเซ็นต อัตราเติบโตที่สูง Brand 

nside, (2016) จากที่กลาวมาผูวิจัยมีความสนใจวิจัยการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผลทาง
การตลาด ยอดซ้ือสินคาออนไลนประเภทอาหารสดของธุรกิจคาปลีก รูปแบบการเลือกซื้อสินคาออนไลนประเภท
อาหารสดของผูบริโภคโดยเฉพาะทางการตลาดดานสินคา การบริการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแขงขัน
เปนการสรางความไดเปรียบคูแขงขัน จากการที่ผูบริโภคเขาถึงไดงาย สะดวก ผลการวิจัยคร้ังนี้เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภค สรางศักยภาพในการแขงขันดานอีคอมเมิรช (E-commerce) ของธุรกิจคาปลีกเพิ่ม
สงูข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารสด 

 

 

1. เพื่อวิจัยระดับความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และประสิทธิผลทาง
การตลาด การซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี  

2. เพื่อวิจัยความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และประสิทธิผลทาง
การตลาด การซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี  

3. เพื่อเสนอรูปแบบสวนประสมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคตอประสิทธิผลทางการตลาดการซื้อ
อาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 

 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ไดแก ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด ( ar eting ix: 7ps) ของ ฟลลิป 

คอตเลอร, (2012) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาดใหการดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได 
การปรับปรุงความสัมพันธที่เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาด
เปาหมายไดรับความพึงพอใจสูงสุด ผูบริหารตองมีการบริหารจัดการใหเหมาะสมจึงไดประสิทธิผลมีองคประกอบ
ดังนี้ 1) ผลิตภัณ  2) ราคา 3) ชองทางจัดจําหนาย 4) การสงเสริมการตลาด 5) บุคคล 6) ดานลักษณะทาง
กายภาพ 7) ดานกระบวนการ ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค ของ chi  man eon . and eslie a ar an .(2007) 
3 ดาน คือ ดานทัศนคติ ดานแรงจูงใจ ดานการรับรู และประสิทธิผลทางการตลาดการซ้ืออาหารสดผานทาง
ออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี  
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งานวิจยันี้เปนการวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ความคิดเห็นขอเสนอแนะ มุมมองของ
ผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นที่ เก่ียวกับการซ้ือสินคาออนไลนประเภทอาหารสดผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง เปนกลุมนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานออนไลนดานการตลาดประสบการณไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 5 คน 

สมัภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง คําถามปลายเปด ลักษณะขอคําถาม 4 ตอน ตอนท่ี 1 สัมภาษณเก่ียวกับขอมูล
ทัว่ไปของผูใหสมัภาษณ ตอนท่ี 2 รูปแบบการตลาดของอาหารสดออนไลน ตอนท่ี 3 สัมภาษณเก่ียวกับประสิทธิผล
ของการขายอาหารสดออนไลน ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ การวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช คือแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน, aro amane, (1973) 400 คน เปนผูบริโภคที่ซื้ออาหารสดออนไลน 4 สวน 

สวนที่ 1 คําถามดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ดานปจจัยจิตวิทยา ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคาตอบ 

ตามรูปแบบของ i erts cale เปน 5 ระดับ 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการรับรู 2) ดานแรงจูงใจ 3) ดานทัศนคติ            
สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสดออนไลนของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี แบบมาตราสวนประเมินคาตอบ ของ i erts cale 5 ระดับ 7 ดาน 1) ดานผลิตภัณ  2) ดานราคา                
3) ดานชองทางจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด 5) ดานบุคคล 6) ดานลักษณะทางกายภาพ 7) ดาน

 Ps 

1. ดานผลิตภัณ  
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางจัดจาํหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ 

7. ดานกระบวนการ 

 

1. ดานทัศนคต ิ

2. ดานแรงจูงใจ 

3. ดานการรับรู 

 

1. ดานความพึงพอใจ 

2. ดานความจงรักภักด ี

3. ดานภาพลักษณของเว็บไซต 
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กระบวนการ สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับประสิทธิผลการตลาดออนไลนแบบมาตราสวนประเมินคาตอบ ของ i erts 
Scale 5 ระดับ 3 ดาน 1) ดานความพึงพอใจ 2) ความจงรักภักดี 3) ดานภาพลักษณ เก็บขอมูล 30 มกราคม           

ถึง 1 กุมภาพันธ 2561 นําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน ใชการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ
ของตัวแปร การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิจัยเอกสารวิเคราะห สังเคราะห 
แลวนํามาเขียนบรรยายเชงิพรรณนา 
 

 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผลทาง
การตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี สรุปผลดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐาน ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมซ้ืออาหารสดผานทางออนไลน 400 คน 

สวนใหญเพศหญิง อายุระหวาง 26 ถึง 33 สถานภาพโสด อาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 ถึง 60,000 บาท 

2. รูปแบบสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผลทางการตลาด
การซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ระดับความคิดเห็นภาพรวมแตละดานอยูในระดับ
มากทกุดาน จากมากไปนอย ดานทัศนคติ ดานแรงจูงใจ ดานการรับรู 

3. รูปแบบสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผลทางการตลาด
การซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณ           
ดานบุคคล ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก 

4. ผลการวิจัยรูปแบบสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผลทาง
การตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมและดานความจงรักภักดี               
ดานความพึงพอใจ ดานภาพลักษณอยูในระดับมาก 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอที่ 1 ถึงขอที่ 24 สรุปการทดสอบสมมติฐานสวนประสม
การตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรี สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด            
ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการ 
ตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ดานความพึงพอใจ ดานความจงรักภักดี ดานภาพลักษณ          
มีคา ig. (2-tailed) เทากับ .00 ซ่ึงนอยกวา .05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( o) ยอมรับสมมติฐานรอง ( 1) 
หมายความวาสวนประสมการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสด
ออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรท้ังสองตัวมี
ความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกันทุกดาน 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
องคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี และสมมติฐานขอที่ 25  

ถึงขอที่ 33 สรุปองคประกอบของพฤติกรรมผูบริโภคดานการรับรู ดานแรงจูงใจและดานทัศนคติมีความสัมพันธกับ
องคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
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ผูจําหนายสินคาอาหารสดเร่ิมใหความสนใจในการขายผานชองทางออนไลนมากข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาส
ชองทางในการขาย การจัดโปรโมชั่นผานทางสื่อโซเชียล เชน เฟสบุຍค ไลน กลยุทธการตลาดของสินคาอาหารสด
ออนไลนปจจุบันเอ้ือใหเฉพาะองคการใหญ เชน หางสรรพสินคาใหญ บิๆกซี โลตัสและเครือ Central and Online 

Logistic มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งประเทศไทยและตางประเทศเขามาคนใชเพิ่มมากขึ้น มี App ใหมที่สนับสนุน
ฟงชั่นเพิ่ม ineman ood, ra ood, oodpanda, ereat สื่อโซเชียล เฟสบุຍคเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมาก
ในประเทศไทยและอีกจํานวนมากมายเปนชองทางสําคัญที่ผูจําหนายใชในการโ ษณาเขาถึงผูซื้อ ตองปรับกลยุทธที่
เหมือนกันทุกที่ คือ ใชดิจิตอลมีเดียเพื่อดูชองทางไหนดีที่สุดสามารถดึงผูบริโภคได ยังไมมีการใหความรูวาทําไมควรใช
บริการ สวนเร่ืองของการขนสงยังไมมีการสงสินคาอาหารสดทันทีที่สั่ง ไมตอบโจทยกับความตองการของผูบริโภคได 
ลกูคาไมมั่นใจในคุณภาพความสดใหมของสินคาอาหารสดที่สั่งออนไลน ควรจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายควบคูกันไป 

 

 
จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอประสิทธิผล

ทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยมุงอภิปรายในประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้ ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาอาหารสดผานทางออนไลนอยูในระดับมาก รายขอพบวามี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือการซ้ือสินคาอาหารสดผานทางสังคมออนไลนมีความสะดวก สามารถซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง 
ปจจุบันพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนมีจํานวนมาก เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะเร่ืองพฤติกรรมความเปนอยูในชีวิต 

ประจําวัน การบริโภค การซื้อสินคาอาหารสดมารับประทานในการดํารงชวีติในปจจุบัน จะเห็นไดวาผูบริโภคในยุคนี้
มีเวลาที่จํากัด นาทีเรงดวนในการอุปโภคบริโภค การซื้อสินคาอาหารสดผานทางออนไลนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
สามารถสั่งซื้อไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนนิกานต จุลมกร, (2556 : 67-68) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี ดานสถานที่ เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวานิสิตสนใจเร่ืองรานคาที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกในการสั่งซื้อ ประหยัดเวลา            
มีบริการสงสินคาฟรี ตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา ระดับความสําคัญภาพรวมดานสถานที่มคีวามสําคัญอยูระดับมาก 

a ter orn, (1990 : 26) พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคดานตางๆ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคากๆิฟช็อปผานทางแอปพลิเคชัน อินสตาแกรม ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภค ดานความสะดวกมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคากๆิฟช็อปผานทางแอปพลิเคชัน อินสตาแก
รมของผูบริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานความสะดวกที่คํานึงถึงการเพิ่มความสะดวกใหแกผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ 
ปจจุบันผูบริโภคเปนผูตัดสินใจวาจะเลือกซ้ือสินคาจากที่ไหน ซ้ือสินคาเม่ือใดมากกวาการเลือกซ้ือสินคาตาม
ชองทางที่ถูกกําหนดข้ึนจากผูผลิตและผูจัดจําหนาย 
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1. ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาดการซ้ืออาหารสด
ผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96 และพิจารณาปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวาทกุดานระดับมาก 
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ลําดับแรก ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 4.00 ลําดับที่สอง ไดแก 
ดานผลิตภัณ และดานบุคคล คาเฉลี่ย X =3.97 ลําดับที่สามไดแก ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดาน
กระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.95 ลําดับสุดทาย ไดแกดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย X =3.94 ตามลําดับ 
รายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีการจัดหมวดหมูสินคาอาหารสดที่งายตอการเลือกซื้อสินคาอาหารสด ทั้งนี้
เปนเพราะวาการใหบริการที่รวดเร็วในการซื้ออาหารสดผานทางออนไลน ดานการสรางภาพลักษณในตัวสินคา
อาหารสดที่มีความโดดเดนในตัวสินคา โดยจัดเปนหมวดหมูลงในระบบออนไลน นําเสนอลักษณะเปนแนวทาง
กายภาพ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะคุณภาพโดยรวมถึงสรรพคุณ ภาพลักษณอยางชัดเจนของตัวสินคาอาหารสด
นั้น การใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาไดรับทราบคุณลักษณะทางระบบออนไลนอยางชัดเจน การใหบริการที่
มีความรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวุฒิ บุนนาค, (2557) พบวาผูใชบริการสั่งซื้อสินคาผานระบบ
เครือขายสังคมออนไลนสวนใหญมคีวามกังวลเก่ียวกับคุณภาพของสินคากับความเหมาะสมของราคา เพราะไมเห็น
สินคาจริง ไมมั่นใจในระบบปองกันขอมูล ลูกคาผูใชบริการสั่งซ้ือสินคาออนไลนมีความเชื่อม่ัน การบริการเก็บเงิน
ปลายทางหรือการรับชําระผานบัตรเครดิต มีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา มีการระบุขนาด ราคา คุณภาพอยาง
ชัดเจน การมีบริการหลังการขายที่ด ีการจัดระเบียบรานคาออนไลนจะชวยใหผูใชบริการมีความม่ันใจ มีทัศนคติที่ดี
ยิ่งข้ึนในการซ้ือสินคาออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ อําพล นววงศเสถียร, (2557) พบวาเพื่อเพิ่มผูบริโภคให
เขามาเลือกซ้ือสินคาออนไลน จับจายสินคา ทางรานควรแสดงราคาสินคาที่ขายในเว็บไซต ราคาขายที่อยูใน
ทองตลาดเพื่อใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได ไมควรตั้งราคาสูงกวารานคาในทองตลาด สินคามีใน
รานคาออนไลน การจัดเว็บเพจแสดงสินคาอยางโดดเดนจะทําใหผูบริโภคเขามาสนใจสินคามากข้ึน 

ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนภาพรวมระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรี พบวาทุกดานระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ลําดับแรก ไดแก ดานความจงรักภักดี คาเฉลี่ย 
3.98 ลําดับที่สอง ไดแก ดานความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.96 ลําดับที่สุดทายไดแก ดานภาพลักษณ คาเฉลี่ย 3.53 
ตามลําดับ รายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก เว็บไซตสินคาอาหารสดออนไลนที่ซื้อมีเว็บไซตที่ใชงานไดงายและมี
ความสะดวก ทั้งนี้เปนเพราะเว็บไซตสินคาเปนจุดดึงดูดสําคัญในการซ้ืออาหารสดออนไลน ผูประกอบการตางๆ 
สามารถนาํเสนอรูปแบบที่ไดมาตรฐานนําเสนอตรงกับความตองการของลูกคาที่จะเลือกซ้ือผานเว็บไซตนั้นๆ มีการ
ใชงานที่งาย สะดวก การใหบริการซ้ืออาหารสดออนไลนมีความหลากหลาย มีโปรโมชั่นมากกวา เกิดการแนะนํา
บคุคลที่รูจักใหซือ้สินคาอาหารสดผานทางออนไลนทําใหความพึงพอใจตอสินคาและการบริการที่ไดรับจากการซ้ือ
อาหารสดออนไลนมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย กิตติชัย ศรีชัยภูมิ, (2556) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประสบการณของลูกคาวิสาหกิจขนาดเล็กกับความภักดีตอตราสินคาของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
พบวาคุณลักษณะของธุรกิจประกอบดวย อายุเจาของกิจการประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาดําเนินธุรกิจและ
ขนาดของธนาคารมีอิทธิพลตอประสบการณการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยางมีนัยสําคัญและเสนอวา
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ประเทศไทยควรใหความสําคัญลูกคาวิสาหกิจขนาดเล็ก เพื่อสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีกับกลุมลูกคา เพราะ
ผลการวิจัยพบวาลูกคามีความภักดีตอตราสินคาในมุมมองเชิงพฤติกรรมอยูในระดับของความภักดีและไมภักดีพอๆ 
กันดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองรักษาระดับความสมัพนัธและสรางประสบการณที่ดีใหกับกลุมลกูคาอยางสม่ําเสมอ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ im ing altaret  and ala a and en asat, (2006) กลาววาการรักษาฐาน
ลกูคาของธุรกิจในระยะยาว อีกนัยหนึ่งหากลูกคามีความพึงพอใจตอสินคาและบริการของธุรกิจก็ถือเปนโอกาสที่ดี
ของธุรกิจในการนําเสนอสินคาและบริการอ่ืนๆ เพิ่มขยายโอกาสทางการขายออกไปและทายสุดคือการที่ลูกคา
สามารถชวยแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผู อ่ืนเกิดการพูดแบบปากตอปากการถายทอดทัศคติตอ
ภาพลักษณของธุรกิจในเชิงบวก ซึ่งเปนปจจัยในการสรางความนาเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากกวาคํากลาวอางใน
โ ษณาในอดีต สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช. (2557) มีความเห็นวาการเขาใจกลุมลูกคาของ
ธุรกิจเปรียบเสมือนกุญแจที่สําคัญของการเติบโต การเพิ่มยอดขาย การขยายฐานของธุรกิจเพราะลูกคาเปนเสมือน
ผูสนับสนุนชั้นดีที่ธุรกิจตองใหความสําคัญเปนอันแรก eichheld et al., (2000) กลาววาความจงรักภักดีของ
ผูบริโภคเปนกุญแจสําคัญในการสรางผลกําไรระยะยาวในการคาปลีก ( 2 ) การคาแบบธุรกิจตอธุรกิจ ( 2 ) กฎ
ของความจงรักภักดีทาํใหเกิดการคากับผูบริโภคออนไลน พิจารณาผลของผูบริโภคที่ใชบริการเปนจํานวนมาก การ
เพิ่มกําไรจากผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ tim and ro er, (2006) กลาววาความสามารถขององคกรในการดึงดูด รักษา
ผูบริโภคไวมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร จําเปนตองมีปจจัยคานความพึงพอใจของผูบริโภค ความ
จงรักภักดี ความปรารถนาท่ีจะไดสินคาหรือบริการจากผูขายตามรสนิยมของผูบริโภค 

2. จากผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหสวนประสมการตลาด มีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผล
ทางการตลาดอาหารสดออนไลน สรุปผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธ
กับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวาสวนประสม
การตลาดในดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสด
ออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ดานความพึงพอใจ ดานความจงรักภักดี ดานภาพลักษณ แสดงวาสวน
ประสมการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนของผูบริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันทุกดาน เปนเพราะกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในปจจุบันมีธุรกิจทั่วโลกตางยกนิ้วใหการยอมรับวามี
ประสิทธิภาพในการทําการตลาดคอนขางสูง เห็นผลไดอยางชัดเจนถือวากลยุทธนี้เปนแมบทในการพัฒนากลยุทธ
ตางๆ เปนสิ่งสมควรที่ผูประกอบการตองทําความรูจัก เรียนรูความหมายเก่ียวกับกลยุทธดังกลาวนี้ สอดคลองกับ 

a id o er, (2004) เร่ืองกลยุทธผลิตภัณ  ในสวนแรกนี้จะเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการตัดสินใจในสวนที่
เก่ียวเนื่องกับตัวผลิตภัณ ทั้งหมด ไมวาจะเปนสวนของคุณสมบัติสวนตัวที่ตองตั้งเปาวาจะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคไดในระดับความพึงพอใจขนาดไหนการนําสินคาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณ ของคู
แขงขันในทองตลาดวามีจุดเดนจุดดอยอยางไร ในสวนของวัตถุดิบ สายงานการผลิตดวยสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศิริวรรณ ยังอยู, (2559 : บทคัดยอ) ผูบริโภคมีความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ พฤติกรรม
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณ อาหารเสริมแอมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัด
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เพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขายแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
บริโภคผลิตภัณ เสริมอาหารเพื่อการชะลอวัยในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกันและกลยุทธที่มีอิทธิพลในการ
ซือ้สินคาผลิตภัณ อาหารสดออนไลนในการจัดหมวดหมูสินคาในระบบออนไลนที่งายตอการเลือกซ้ือ เนนหมวดหมู
ผลิตภัณ ที่มกีารซ้ือผานสังคมออนไลน อินสตาแกรม วิภาวรรณ มโนปราโมทย, (2558 : 55) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน อินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณ และบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สนิคาผานสังคมออนไลนอินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสินคากๆิฟช็อปที่รานคาแตละราน
เสนอขายบนแอปพลิเคชัน อินสตาแกรมมีความเหมือนกัน การตั้งราคาขายสินคาไมแตกตางกัน วิธีการสื่อสาร 
วิธกีารสงเสริมการตลาดที่คลายคลึงกัน 

3. สรุปผลการวิจัย พบวาการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
องคประกอบประสิทธิผลทางการตลาด อาหารสดออนไลน ดานการรับรู ดานแรงจูงใจ ดานทัศนคติมีความสัมพันธ
กับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาด อาหารสดออนไลน ดานความพึงพอใจ ดานผูซื้อเพิ่มข้ึน ดานภาพลักษณ 
ทุกดานมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัว มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันทุกดานการซ้ืออาหารสดออนไลนเปนที่
นิยมสําหรับผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี เพราะพฤติกรรมในการซ้ือสินคาที่เปลี่ยนไปจากการดําเนินชีวิตปจจุบันที่
ตองการความสะดวก รวดเร็ว ลูกคามีทัศนคติการรับรูที่ดีตอสินคาอาหารสดออนไลนมากขึ้นทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การซ้ือ มีความสัมพนัธกับภาพลักษณของเว็บไซตที่นาํเสนออาหารสดออนไลนทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการซ้ือ
มากขึน้ แนะนําใหผูอ่ืนซื้ออาหารสดออนไลน เกิดความจงรักภักดีในสินคาอาหารสดออนไลนมากขึน้ดวย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ กิตติ์ธนภูมิ นิวัติศัยวงศ, (2557) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ 
อาหารเสริมประเภทตางๆ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ons erng and en ., 
(2011) กลยุทธการตลาด การมีสวนรวมของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณ  พบวาความแตกตางของผลิตภัณ 
ของคูแขงขันมีความสัมพนัธเชิงบวก ควรใหผูบริโภคมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณ 
ใหมเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค สรางขอเสนอที่แตกตางจากคูแขงขัน การสั่งซ้ือ การสงมอบสินคา 
ความสะดวกสบาย สอดคลองกับงานวิจัยของ Lim ing, altaret  and ala a and en asat, (2006) การที่
สินคาหรือบริการมีการรับรองจากลูกคาที่พอใจ มีทัศคติดานบวก มีอิทธิผลอยางมากตอการตัดสินใจทําใหลูกคาที่
หาขอมูลอยูมีความเชื่อม่ันมากข้ึนเก่ียวกับผลิตภัณ และบริการของธุรกิจวัตถุประสงคหลักของการสราง
ความสัมพันธตอกลุมลูกคาเปนปจจัยสําคัญตอธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา การบริการของธุรกิจชวยสราง
ทศันคติที่ดีตอสินคา การบริการและบริษัท ลูกคาทราบวิธีการใชสินคาอยางถูกตอง จดจําตรา ขอมูลสินคา เพื่อให
ลูกคามีความจงรักภักดีตอบริษัท สินคา บริการทําใหเกิดการซ้ือซ้ําอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
r idsson ., (2005) ประสิทธิภาพของแบรนดไมเพียงแตหมายถึงคุณภาพของผลิตภัณ เทานั้นแตรวมถึงคุณคา

ของการรับรูในคุณคาตราสินคา ความเชื่อถือไวใจมีทัศนคติทางดานบวกตอตราสินคาดวย การรับรูถึงคุณคาตรา
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สินคาชวยใหผูคนสรางความไววางใจ แบงปนทัศนคติเชิงบวกกับตราสินคารวมกันได ผูดําเนินธุรกิจปจจุบันตองการ
ทราบวาสื่อสังคมออนไลนมีประสิทธิภาพมากเพยีงใดในการสรางภาพลักษณของตราสินคา การพัฒนาความสัมพนัธ
ที่มคีวามหมายกับลูกคารายสําคัญทําใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา ชวยสงเสริมในทางการผลักดันยอดขายที่
สงผลตอผลลัพธที่แทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ Eid . ., (2011) ไดทําการวิจัยเร่ือง Determinants of e-

commerce Customer Satisfaction Trust and Loyalty in Saudi Arabia ผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
ออนไลนดวยปจจัยความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความจงรักภักดีในประเทศชาอุดีอาระเบียความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานคุณภาพสวนติดตอผูใชงานคุณภาพของขอมูล การรับรูถึงความปลอดภัย การรับรูถึงความเปนสวนตัวตอ
ความพึงพอใจของผูบริโภคออนไลน ความสัมพนัธระหวางคุณภาพในสวนติดตอผูใชงานคุณภาพของขอมูล การรับรู
ถึงความปลอดภัย การรับรูถึงความเปนสวนตัวตอความเชื่อม่ันของผูบริโภคออนไลน ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจของผูบริโภคออนไลน ความเชื่อม่ันของผูบริโภคออนไลนตอความจงรักภักดีของผูบริโภคออนไลน 
พบวาคุณภาพของสวนติดตอผูใชงาน คุณภาพของขอมูลมีผลอยางมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจของผูบริโภค
ออนไลนและคุณภาพของสวนติดตอผูใชงานมีผลอยางมากตอความเชื่อม่ัน การรับรูถึงความปลอดภัย การรับรูถึง
ความเปนสวนตัวมีผลอยางมากตอความเชื่อม่ัน 

6. ผลการวิจัยพบวาการสรางรูปแบบกลยุทธการตลาดที่สงผลตอประสิทธิผลทางการตลาดของ 
การซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดการซ้ืออาหาร
สดผานทางออนไลน พฤติกรรมการซ้ือสินคาอาหารสดผานทางออนไลนและประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสด
ออนไลนมคีวามสัมพนัธกับประสิทธิผลทางการตลาดของการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรีไปทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูในระดับต่ํา–สูง คือ 0.29 และ 0.91 ตามลําดับ 
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทาง
การตลาดของการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยูใน
ระดับต่ํา–สงู คือ 0.29 และ 0.86 ตามลําดับ รายขอสวนปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณ มี
ความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลน คือ สินคาอาหารสดมีความความ
หลากหลายอยูระดับสูง 0.72 ดานผลิตภัณ มีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสด
ออนไลนดานความจงรักภักดี คือความสวยงามของภาพสินคาอาหารสดบนเว็บไซตอยูระดับสูง 0.72 ดานราคามี
ความสัมพนัธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนดานความพึงพอใจ คือราคาสินคาอาหาร
สดคงที่เทากับ 0.97ดานชองทางจัดจําหนายมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสด
ออนไลนดานภาพลักษณ คือความสะดวก งายในการเขาสูระบบการสั่งและเลือกซ้ือสินคาอาหารสด 0.89 ดานการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพนัธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลน ดานความจงรักภักดี 
คือการสงขอมูลขาวสารสินคาอาหารสดใหทราบผานทางอีเมลล เฟสบุຍค สื่อออนไลน 0.92 ดานบุคคลมี
ความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลน ดานความจงรักภักดี คือ ผูขายสินคา
อาหารสดสามารถตอบคําถาม แกปญหาเฉพาะหนาไดดี 0.95 ดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับ
องคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลนดานภาพลักษณ คือขอมูลสินคาอาหารสดมีความทันสมัย 
0.96 ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับองคประกอบประสิทธิผลทางการตลาดอาหารสดออนไลน           
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ดานภาพลักษณ คือข้ันตอนการเลือกซื้อสินคาอาหารสดสะดวก ไมซับซอน0.97 พฤติกรรมการซื้อสินคาอาหารสด
ผานทางออนไลนมคีวามสัมพนัธกับประสิทธิผลทางการตลาดของการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี ไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับสูงถึง 0.88-0.91 ปจจัยที่มี
ความสัมพนัธในระดับที่สูงกับปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคในการสรางประสิทธิผลทางการตลาดการซื้ออาหารสดผาน
ทางออนไลน คือ 1) ลูกคาใหความสําคัญกับดานภาพลักษณของเว็บไซตมีความสัมพันธคอนขางสูง คือ .91 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เปนตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญที่สุดทําใหลูกคายอมรับในการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลน
คือทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจที่มากข้ึน ผลการวิเคราะหขอมูลความสอดคลองของรูปแบบสมมติฐานพบวา
คาสถิติทีไ่ดจากการวิเคราะหทั้งหมดผานขอกําหนดเกณ วัดมาตรฐานที่มคีวามสอดคลองกันอยางกลมกลืน สรุปได
วาเม่ือมีปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคมากข้ึนแสดงวามีการตลาดของการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนมากขึ้นสงผลให
ประสิทธิผลทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนมากขึน้ตามไปดวย 

 

 

 

1. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภค            

ในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก ทัศนคติการซ้ือสินคาอาหารสดผานทางสังคมออนไลนมีความสะดวก 
สามารถซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง การซ้ือสินคาอาหารสดผานทางสังคมออนไลนตองไดสินคาที่มีคุณภาพเปนไปตามที่
ตองการของลูกคาจะสงผลตอยอดขาย สวนแรงจูงใจตองทําให Fan Page เห็นถึงสินคาอาหารสด การบริการมี
ความนาเชื่อถือ การซ้ือสินคาอาหารสดผานทางออนไลนที่มีขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อและการบริการ ดังนั้น 
Feedback จากลูกคาอ่ืนหรือจํานวนคนกด Like ที่ Fan Page มีบทบาทสําคัญยิ่งตอสินคาอาหารสดและการ
บริการ อาจตองใชดารา นักรอง คนดังที่ติดตามผาน Fan Page เปนผูแนะนําสินคาอาหารสดและการบริการทําให
มคีวามรูสกึคลอยตาม สวนการรับรู ลูกคาที่ตองการซื้อสินคาอาหารสดออนไลนผูประกอบการตองเอาใจใสในการ
ซือ้สินคาอาหารสดและการบริการเปนอยางดีสมํ่าเสมอ 

2. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดการซ้ืออาหารสดผาน
ทางออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก ลักษณะทางกายภาพ การจัดหมวดหมูสินคา
อาหารสดงายตอการเลือกซ้ือสินคาเปนปจจัยหลักสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา บริการหนาเว็บไซต สินคาหาไดงาย 
ขอมูลผูขายสินคามีความชัดเจนสมบูรณครบถวน ผลิตภัณ สิ่งสําคัญที่สุด คือสินคาอาหารสดมีคุณภาพ มีความ
สวยงามของภาพสินคาบนเว็บไซต รายละเอียดของสินคาอาหารสดครบถวน มีความความหลากหลาย แสดงรูป
สนิคาชัดเจน มีความแตกตางจากรานคาทั่วไป ราคาสินคามีความคงที่ เหมาะสมกับคุณภาพ ลําดับสาม ไดแก เรียก
เก็บเงินคาสินคาตามจริงที่ไดระบุไวในเว็บไซต ชองทางจัดจําหนาย ระบุชื่อเว็บไซตสอดคลองกับสินคา มีความ
สะดวกงายในการเขาสูระบบการเลือกสั่งซ้ือ ที่สําคัญตองจัดสงสินคาใหตรงเวลา การสงเสริมการตลาดจําเปนตองมี
สวนลดสิทธิพิเศษเมื่อเร่ิมการสั่งซื้อคร้ังแรก จัดใหมีระบบผอนจายสินคา เชน รวมบัตรเครดิตดอกเบี้ย 0% ลําดับสาม 

ไดแก การประชาสัมพนัธสินคาตามสื่ออยางตอเนื่อง ดานบุคคลผูขายสินคามีความรูดานอาหาร โภชนาการสามารถ
ตอบคําถามแกปญหาไดดีรวดเร็ว ลักษณะทางกายภาพจัดหมวดหมูสินคาอาหารสดงายตอการเลือกซ้ือสินคา            
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หนาเว็บไซตสินคาใชงานงาย หาสินคางาย ขอมูลของผูขายสินคามีความชัดเจนสมบูรณครบถวนกระบวนการ
ใหบริการมีข้ันตอนการเลือกซื้อสินคาอาหารสดสะดวก ไมซับซอน เปลี่ยนคืนสินคาอาหารสดไดกรณีที่ไดรับสินคา
อาหารสดไมตรงกับที่ระบุไวในการสั่งซ้ือ ติดตอผูขายสินคาอาหารสดไดสะดวก รวดเร็วตรวจสอบสถานการณการ
จัดสงสินคาได เพิ่มชองทางการชําระเงินคาสินคาที่มีความหลากหลาย 

3. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลน
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก การใชการบริการซื้ออาหารสดออนไลนเพิ่มมากขึ้น สินคา
อาหารสดเหมือนในทองตลาดอ่ืนๆ มีโปรโมชั่นมากกวาคงซ้ือสินคาอาหารสดผานออนไลนมคีวามยินดใีนการแนะนํา
บคุคลทั่วไปใหซือ้สินคาอาหารสดผานทางออนไลน ไดรับสินคาที่สั่งถูกตอง การบริการที่ประทับใจ รานคาสามารถ
หาสิ่งทดแทนไดเมื่อพบขอผิดพลาดในการจัดสงสินคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ สรางภาพลักษณของสินคา
อาหารสดออนไลน มีเว็บไซตสินคาอาหารสดออนไลนที่สามารถซื้อไดงาย มีความสะดวกเปนที่นาเชื่อถือ มีการ
โ ษณาประชาสัมพันธใหเว็บไซตสินคาอาหารสดที่มีชื่อเสียง มีความนาไววางใจ ประเด็นสําคัญอีกประการสินคา
อาหารสดออนไลนมีหลากหลายกวาในทองตลาด 

4. สําหรับรูปแบบกลยุทธการตลาดที่สงผลตอประสิทธิผลทางการตลาดของการซื้ออาหารสดผานทาง
ออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบรีุ ในอนาคตพบวาการตลาดของการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลน ดานปจจัย
พฤติกรรมผูบริโภคและประสิทธิผลทางการตลาดของการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนตองไดมาตรฐาน สอดคลอง
กลมกลืน สรุปวาปจจัยพฤตกิรรมผูบริโภคมากข้ึนแสดงวาการตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนมากข้ึนสงผล
ใหประสิทธิผลทางการตลาดการซื้ออาหารสดผานทางออนไลนมากขึ้น การสรางประสบการณใหมแกลูกคาเปนสิ่งที่
ทาทายสําหรับการสรางตลาดสินคาออนไลน การเปดบูททดลองสินคาตามหางสรรพสินคา ใหโอกาสผูบริโภคเลือก
ทดลอง หยิบจับไดเพื่อใหมีความม่ันใจวาอาหารสดมีความสด สะอาด ปลอดภัย เมื่อผูบริโภคถูกใจทําการสั่งสินคา
อาหารสดผานทางออนไลนสงตรงถึงบานไดงาย มีการสรางเว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือ มีความแตกตางไมหวือหวา 
ตองสะทอนความเชี่ยวชาญดานอาหารสดจากประสบการณจริง มีความรวดเร็วตอการใหบริการ ความงายในการรับ
ขอมูลขาวสารเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคไดทันเวลา ไมเพียงแคเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงเทานั้น
ผูประกอบการตองปรับตัวใหมีความเหมาะสม เขากับความทันสมัยที่มีความเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วเสมอ ไมวาเร่ืองของเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบริโภคตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาเพื่อใหธุรกิจ
เดินกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง รวดเร็ว ตองเนนเร่ืองพฤติกรรม รูปแบบการตลาด การอํานวยความสะดวกตอ
ผูบริโภคอยางแทจริง มีการจัดเก็บขอมูลของลูกคาเพื่อปรับปรุงสินคาใหมีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณที่ชัดเจน มีจุด
แข็งทําใหรูสกึจงรักภักดีตอสินคา โดยการแนะนําบอกตอ 
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The Perception of Organizational Climate of Construction industry Employees in
Buengsamphan district Phetchabun province

อนัญญาพทัธ  ศรีชัยนิธิวุฒิ 
  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู  ศิริวงศ 
  ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ (1) เพื่อศึกษาบรรยากาศองคกรของอุตสาหกรรมกอสราง ในเขต
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรตามตัวแปรปจจัยสวน
บคุคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 115 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ทําการเทียบสัดสวน แลวจึงทําการสุมอยาง
แบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ (1) แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร (3) ขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกตางดวย t-test และทดสอบความแปรปรวนทางเดียวดวยคา F-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูโดยวิธีของ LSD 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของกลุมตัวอยาง
พนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนก
เปนรายดานพบวา ทุกรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการไดรับการยอมรับ อยูในระดับปานกลาง           
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานมาตรฐาน รองลงมา ดานความยึดมั่นผูกพัน ดานความรับผิดชอบ           

ดานโครงสราง ดานการสนับสนนุ และดานการไดรับการยอมรับ ตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 6 ดาน 

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางานเทานั้นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
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Abstract
In this thesis, the researcher studies (1) performance, Organizational Climate of 

Construction industry Employees in Bueng Sam Phan district Phetchabun province. (2) to 
compare the opinions about Organizational Climate according to the personal factors of 
Construction industry Employees in Bueng Sam Phan district Phetchabun province. 

The sample population consisted at Construction industry Employees in Bueng Sam 
Phan district Phetchabun province of 115 employees using stratified random sampling method 
Compare the ratio and then perform a simple random sampling. The research instrument was a 
questionnaire divided into 3 parts : (1) questionnaire for personal factors of the respondents 
(2) questionnaires for opinions about the organizational climate (3) the suggestion of the 
respondents. The statistical analysis of percentage, mean, standard deviation, and compare the 
difference with t-test and F-test to test the difference of each pair by means of LSD.

Found that: The respondents had opinions about the organizational climate of the 
sample of Construction industry Employees in Bueng Sam Phan district Phetchabun
province The overall high level. When considered in each aspect, The overall high level
except for recognition aspect at a medium level In order of descending below. The standards
aspect subordinate. The commitment aspect, responsibility aspect, structure aspect, support 
aspect and recognition aspect, respectively, for comparing the opinions about Organizational
Climate according to the personal factors of Construction industry Employees in Bueng 
Sam Phan district Phetchabun province, all 6 aspects by personal factors and work experience 
only with a different opinion. Statistically significant at the .05 level of personal factors,
the other is no different. 

Keywords : Organizational Climate, Construction industry
 

ในปจจุบนัสภาพการแขงขันทางอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ทุกองคกรตองใชกลยุทธตางๆ 

เพื่อความอยูรอดขององคกร จนสามารถแขงขันและประสบความสําเร็จไดในอุตสาหกรรมของตน ไมวาจะเปนกล
ยุทธทางการตลาดที่สามารถจูงใจผูบริโภคใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาได กลยุทธทางการผลิตที่สามารถ          

ใหตนทุนการผลิตที่ต่ําและผลิตสินคาที่มีคุณภาพได หรือกลยุทธที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือกลยุทธการบริหาร
บุคลากรที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จโดยบุคลากรเปนผูที่ผลักดันองคกรไปสูเปาหมายขององคกรที่
ตั้งเปาหมายไวได และเติบโตเปนองคกรที่มรีากฐานแหงความสําเร็จและมีความเขมแข็งตลอดไป
 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหญๆ อยางอุตสาหกรรมกอสราง เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการยอมรับวา มีสวน
สําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

กันยายน, 2561) ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวาอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศไทยจะขยายตัวจากแรงหนุนของโครงการ
กอสรางทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเพิ่มโอกาสสําหรับผูประกอบการและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนนับตั้งแตชวงคร่ึงหลังของป 
2561 สําหรับในชวงคร่ึงแรกของป 2561 ที่ผานมาการกอสรางเติบโตในกรอบรอยละ 3.1 จากการขับเคลื่อนของงาน
กอสรางภาคเอกชนท่ีมีมูลคางานกอสรางสูงในโครงการ Mixed use และการกอสรางคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนการกอสรางภาครัฐขยายตัวนอยจากความลาชาของการดําเนินโครงการที่ตองผานกระบวนการ
หลายข้ันตอน ทั้งในข้ันตอนการอนุมัต ิการหาผูชนะการประกวดราคา หรือปญหาการเขาพัฒนาพื้นที่กอสราง เปนตน 

485



1  

กอสรางภาคเอกชน 282,170 4.69  

กอสรางภาครัฐ 357,007 1.89  

639,177 3.11%

 ดวยเหตดุังกลาว ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวาอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศไทยจะขยายตัวจากแรง
หนุนของโครงการกอสรางทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเพิ่มโอกาสสําหรับผูประกอบการ SME และรับเหมากอสราง
ทีจ่ะเขาไปรับเหมางานกอสรางหรือเขาไปเปนผูรับเหมาชวงจากโครงการกอสรางที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนนับแตชวงคร่ึง
หลังของป 2561 ชวงที่เหลือของป 2561 ถึงชวงป 2562 โดยเฉพาะในกลุมของการกอสรางภาครัฐ ปริมาณงาน
กอสรางจะเพิ่มข้ึนจากโครงการขนาดใหญที่เร่ิมดําเนินการกอสรางหลายโครงการ เชน รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-

นครราชสีมา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ทาอากาศยาน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ EEC รวมถึงในสวน
ของงานซอมแซมสิ่งปลูกสรางและถนนในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย สงผลใหแนวโนมทิศทางการกอสราง
ภาครัฐจะเติบโตในอัตราเรงเมื่อเทียบกับชวงคร่ึงปแรก  
 ดังนั้น แนวทางที่สําคัญที่ควรจะไดรับการเอาใจใสการทํางานในองคกรของอุตสาหกรรมกอสรางที่จะมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูประกอบการตองเขาใจความตองการของพนักงานในการบริหารองคกร
นั้น องคประกอบที่นักบริหารใหความสําคัญก็คือ “องคกร” เพราะในองคกรเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ
ของงาน องคกรเปนการรวมตัวของกลุมคนท่ีมีจดุมุงหมายเดียวในการดําเนินงานใดๆ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย
ที่กําหนดไว องคกรถือเปนระบบของการรวมมือกันทํากิจกรรมของมนุษย (Barnard, 1979 อางถึงใน มนตรี ศรีจันทรอินทร, 
2559, หนา 1) ดังนั้นการศึกษาองคกรจึงสิ่งสําคัญที่เปนความพยายามกระทํามาอยางตอเนื่อง เพื่อไดมาซึ่งการ
บรรลุวัตุประสงค เปาหมายทางที่กําหนดไวและมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในองคกรนั่นเอง  
 บรรยากาศองคกรเปนตัวแปรสําคัญในการมีสวนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองคกรความสําเร็จ
ขององคกรสวนหนึ่งข้ึนอยูกับบรรยากาศองคกร ซึ่งมีสวนในการสนับสนุนการทํางานอยางยิ่งในการที่จะทาํใหองคกร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศศิญดา กาวิตา, 2553, หนา 26 อางถึงใน มนตรี ศรีจันทรอินทร, 2559, หนา 2) 

นอกจากนี้ บรรยากาศองคกรจะมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในองคกรโดย บราวน และโมเบิรก 
(Brown & Moberg, 1980, p. 420 อางถึงใน มนตรี ศรีจันทรอินทร, 2559, หนา 2) ใหความเห็นวาบรรยากาศ
องคกรยังมีสวนในการวางรูปแบบความคาดหวัง ของสมาชิกในองคกรตอองคประกอบตางๆ ขององคกรซ่ึงจะชวย
กระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร และความพอใจ ที่จะอยูในองคกร ดงันั้นหากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาองคกรแลว สิ่งที่นักพัฒนาองคกรจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอ่ืน คือ บรรยากาศองคกร เพราะ
บรรยากาศองคกรไดรับการสั่งสมมาจากความเปนมาของวัฒนธรรมและกลยุทธขององคกรตั้งแตอดีต สอดคลองกับ
แนวความคิดของ เฮลริเจล และสโลคัม (Hellrigele & Slocum, 1994, p. 430) ที่มีความเห็นวา ผูบริหารทุกคน
ควรใหความสําคัญตอบรรยากาศขององคกร เพราะบรรยากาศองคกรจะชวยใหนกับริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
ไดดีข้ึน นอกจากนี้จะเปนการเสนอหรือสนองบรรยากาศที่สรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานแลว จะชวยให
องคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน แลวจะบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคกรไดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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 สําหรับอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จะเห็นไดวาในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมกอสรางที่เก่ียวของในดานการปฏิบัติงานระหวางผูประกอบการกับพนักงาน หรือแมแต พนักงานดวย
กันเอง มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานระหวาผูประกอบการกับพนักงาน หรือพนักงานกับ
พนักงานมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันไมเปนไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค เปาหมายที่ตั้งไวใน
องคกรไมรวมมือรวมใจปฏิบัติงานใหเหมือนกันจึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานระหวางกัน ทําใหองคกรมี
บรรยากาศในการทํางานที่ไมมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ทาํใหพนักงานไมมคีวามกระตื้อร้ือรนในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่ตัง้ไวในองคกร ทําใหผลการปฏิบัติงานเกิดการลาชา กระบวนการทํางานไมเปนไป
ตามแผนงานที่วางไว สงผลทําใหผูที่มาใชบริการในองคกรเกิดความรูสึกไมพอใจในดานของการใหบริการในองคกร
กอใหเกิดจุดออนในองคกรข้ึนมาได 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจยัคิดเห็นวาบรรยากาศองคกรเปนสาเหตุหนึ่งทีจ่ะสงผลตอการปฏิบัติงานใน
องคกร ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบรรยากาศองคกรของอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อที่จะเปนแนวทางใหผูประกอบการนําไปปรับปรุงบรรยากาศองคกรใหดียิ่งข้ึน อันจะสงผลให
การปฏิบัตงิานของพนักงานเกิดการพัฒนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 

 
 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคกรของอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ  
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 

 
 จาการศึกษาการรับรูบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของ tringer (2002) มาทําเปนกรอบแนวคิดและ
สามารถสรุปแนวความคิด เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ซึ่งแสดงกรอบแนวความคิดในการทําวิจัยดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ        

4. ระดับการศึกษา 5. ประสบการณ
ในการทํางาน 6. รายไดตอเดือน 

1. ดานโครงสราง 2. ดานมาตรฐาน      

3. ดานความรับผิดชอบ 4. ดานการไดรับ
การยอมรับ 5. ดานการสนบัสนนุ           

6. ดานความยึดม่ันผูกพนั  

487



 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงการรับรูบรรยากาศองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ทําการเทียบสัดสวน แลวจึงทําการสุม
อยางแบบงาย จากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
จํานวน 115 คน มีการออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรูบรรยากาศองคกรของพนักงาน
อุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณโดยศึกษาเอกสารตางๆ หนังสือ บทความ รายงาน
การวิจัย และวิทยานิพนธทีเ่ก่ียวของกับการรับรูบรรยากาศองคกรรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอย
ของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อหาคาสถิติสําหรับการใช เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป  
1.

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณ ิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อขออนุญาต        

เก็บรวบรวมขอมูล บรรยากาศในองคกรของอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ สงถึง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ 
  3.2 ผูวิจยันําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 115 ฉบับ ไปแจกใหพนักงานที่เปนกลุมตวัอยางและเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
  3.3 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถวนในทุกขอคําถามของการตอบคําถาม ใหคะแนนตาม
เกณ  และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ  

 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ผลสําเร็จรูปทางสถิต ิโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา 
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี

และรอยละ   

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและ  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 สถิติเชิงอนุมาน 

 การทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 

จังหวัดเพชรบูรณ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดตอเดือน           
ที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรแตกตางกัน เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ           
t-test และ F-test 
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ผลการวิจัยเร่ือง “การรับรูบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอ บึงสามพัน 

จังหวัดเพชรบูรณ” ซึ่งผูวิจยัไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้ 
 1. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 115 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชาย 

อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรี ประสบการณในการทํางาน 2-5 ป และ
มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท  
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงาน
อุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน พบวา ดานการไดรับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง และรายดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก คือดานมาตรฐาน 
รองลงมา ดานความยึดมั่นผูกพัน ดานความรับผิดชอบ ดานโครงสราง และดานการสนับสนุน ตามลําดับ 

 3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน 

มีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรแตกตางกัน พบวา ดานประสบการณในการทํางานผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวบรรยากาศองคกรของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ในดานมาตรฐาน และดานความรับผิดชอบ เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานรายได ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวบรรยากาศองคกรของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ไมแตกตางกัน 

จากการศึกษาการรับรูบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 

จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งผูวิจยัไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อัครัช แสนสิงห 
(2560) ทําการศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน ของพนักงาน ประจํา
สาํนักงาน บริษัท เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา พนักงานประจํา สํานักงาน บริษัท 
เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขา นครราชสีมา มีความคิดเห็นเก่ียวกับคาเฉลี่ยบรรยากาศองคกร ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของฐาปณี บุณยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบรรยากาศองคกรที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอองคกร พบวา ผลการวิเคราะห
ระดับความสําคัญของการรับรูบรรยากาศ พบวาในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก พบวา ดานโครงสราง             
ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการสนับสนุน ดานความยึดม่ันผูกพัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศ
องคกรอยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ 
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 1.1 ดานโครงสราง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจจะเกิด
จากองคกรมีการกําหนดโครงสรางองคกรที่ดีตองมีกฎ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติของพนักงานใน
องคกรใหมีความเหมาะสม ทําใหรูวาใครมีอํานาจการในการตัดสินใจในแตละแผนก จึงทําใหการแกไขปญหานั้น
สามารถที่จะทําได ทันเวลา ทันตอเหตุการณ ดังนั้นการที่องคกรมีโครงสรางองคกรที่ดี ก็จะทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเปนผลใหพนักงานใหความสําคัญดานโครงสรางอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของอัครัช แสนสิงห (2560) ทําการศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ในการทํางาน ของพนักงาน ประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมา และยังสอดคลอง
กับงานวจิัยของฐาปณี บณุยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน
ขององคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน 
ดานความยึดม่ันผูกพัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Stringer (2002) ที่ไดกลาว การรับรู
โครงสรางองคกรในทางที่ดีอยูในระดับสูง แสดงถึงความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร โดยแตละคนยอมรับใน
การกําหนดบทบาทหนาที่ของงานเปนอยางดีแตในทางกลับกันพนักงานที่มีระดับการรับรูโครงสรางองคกรในทางท่ี
ดีนอยกวานั้นยอมหมายถึงบุคลากรเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ของงาน จนรวมไปถึงการขาคความกระจางถึง
อํานาจการตัดสินใจภายในองคกรดวย 

 1.2 ดานมาตรฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เกิดจาก
พนักงานทุกคนในองคกรยินดีที่จะคอยปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหดีกวาที่กําหนดไวและเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคกร ดังนั้นการที่องคกรมีพนักงานที่คอยปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหดีกวาที่กําหนดไวและเปนไปตาม
มาตรฐานขององคกรก็จะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของอัครัช แสนสิงห (2560) ทําการศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน ของ
พนักงาน ประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมาและยังสอดคลองกับงานวิจยัของฐาปณี 

บุณยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก          
คือ ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน ดานความยึด
มั่นผูกพัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ tringer (2002) ที่ไดกลาว มาตรฐานงานเปนหลักการที่
กําหนดข้ึนเพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานทุกแผนกอยาเปนระเบียบชัดเจนเพื่อเปนหลักฐานที่ทําใหเกิด
เปนมาตรฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และเปนที่เชื่อถือไดในหลักปฏิบัติตามประสิทธิภาพของงาน          
เปนการเสริมสรางความรูสึกภาคภูมิใจของพนักงานที่มีตอผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ  
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 1.3 ดานความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร
ของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เกิดจาก
ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจแกพนักงานในการปฏิบัติงาน ใหการตัดสินใจแกพนักงานในผลการปฏิบัติงาน จึงทํา
ใหพนักงานเกิดความมั่นใจและมีกําลังใจในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดวยตนเอง จึงทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของอัครัช แสนสิงห (2560) ทําการศึกษา
เร่ืองบรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน ของพนักงาน ประจําสํานักงาน บริษัท เดอะ
มอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของฐาปณี บุณยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ือง
การรับรูบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอ
องคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความ
รับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน ดานความยึดมั่นผูกพัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีของ tringer (2002) ที่ไดกลาว ความรับผิดชอบคือการเอาใจใสตองานและมีความรูสึกสํานึกใน
ภาระหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจนสําเร็จมีความมั่นใจในตนเองในการคิดและแกปญหางานที่ปฏิบัติจน
สาํเร็จเปนที่เชื่อถือไดและไววางใจได 
 1.4 ดานการไดรับการยอมรับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศ
องคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เกิดจากองคกรมีนโยบายการใหรางวัลที่ไมสมเหตุสมผลกับผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น องคกรควรมีนโยบายใน
การใหรางวัลที่เหมาะสมหากพนักงานทํางานไดดี การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานจะเปนการทําใหพนักงานมีขวัญ 
และกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยางเต็มศักยภาพทีพ่นักงานมี จึงทาํใหองคกรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัตงิาน สอดคลองกับงานวิจัยของจรุวรรณ ความรําพึง (2556) ทําการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการรับรูบรรยากาศ 

องคกรและรูปแบบภาวะผูนําในความคาดหวังของผูตามที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร บริษัทประกัน
วินาศภัยในประเทศไทย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา พัชรวิภาส (2550) ทําการศึกษาเร่ืองบรรยากาศ
องคกร ที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา: พนักงานชั่วคราว บริษัท              
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ดานการไดรับ
การยอมรับ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ tringer (2002) ที่ไดกลาว การยอมรับการใหรางวัล 
คือ การรูสึกยอมรับในผลตอบแทนที่องคกรจายให เชน เงินเดือน โบนัส การเพิ่มคาตอบแทน การยกยองชมเชย 
การยอมรับในงานการใหบริหารจัดสวัสดิการตางๆ การเลื่อนตําแหนง เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานที่มี
ความรูความสามารถเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การรับรูถึงรางวัลหรือผลตอบแทนที่มาจากผลการปฏิบัติงานที่
ทาํไปไดรับความเทาเทียม และมีความเปนธรรมจะยิ่งทาํใหการปฏิบัติงานดีข้ึนการกําหนดคาจางอยางเปนธรรมจะ
ทําใหคนงานพอใจและไมกอใหเกิดความรูสึกแบงแยก และอัตราคาตอบแทน มักจะกําหนดข้ึนมาโดยมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของแตละคนเพ่ือสรางความพอใจใหแกคนงานเปนการลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได 
เชน การลาออกจากงาน ลดการรองทุกข ซึ่งทําใหงานหยุดชะงักยอมเปนผลเสียที่เกิดข้ึนตอองคกรโดยตรง เพื่อจูง
ใจใหคนงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลาวคือ คาจางมีสวนสัมพันธโดยตรงกับการปฏิบัติงานเพราะ
คาจางเปรียบเสมือนสิ่งกระตุนใหคนทํางานดีข้ึนและมากข้ึน 
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 1.5 ดานการสนับสนุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของ
พนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เกิดจาก
ผูบังคับบัญชาเปนผูที่รับทราบปญหาของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นหากความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงานอยูในระดับที่ดี ยอมสงผลตอบรรยากาศในการทํางานดวย และผลที่ตามมาคือ 
พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน จึงทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของอัครัช แสนสิงห (2560) ทําการศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคกรที่มผีลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ในการทํางาน ของพนักงาน ประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลลกรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมาและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของฐาปณี บุณยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
องคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก คือ ดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน ดาน
ความยึดมั่นผูกพัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ tringer (2002) ที่ไดกลาว การสนับสนุน คือ 
การที่รูสกึวาหัวหนางานและเพื่อนรวมงานใหความไววางใจความสนใจเอาใจใส และความชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติหนาที่การงานอยางเสมอภาคกัน การเลื่อนตําแหนงงานในองคกรและมีการพัฒนาดานการศึกษาตอการ
ฝຄกอบรมใหแกบุคลากรภายในองคกรรวมทั้งการไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเม่ือเกิดปญหาในการ
ปฏิบัตงิาน เปนตน 

 1.6 ดานความยึดม่ันผูกพัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร
ของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เกิดจาก
ผูบังคับบัญชามีความเอ้ืออาทร และเห็นอกเห็นใจตอพนักงานเม่ือพนักงานตองการคําปรึกษา อีกทั้งการทํางานเปน
แบบพี่นองเสมือนเปนคนในครอบครัว ทําใหพนักงานรับรูไดวาเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความผูกพันตอองคกร 
และมีความผูกพันกับพนักงานดวยกัน ยิ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการทํางานของพนักงานมีความทุมเทในการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน ทําใหพนักงานสามารถแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน และองคกรมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของอัครัช แสนสิงห (2560) ทําการศึกษาเร่ือง
บรรยากาศองคกรที่มีผลตอ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน ของพนักงาน ประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลล
กรุຍป จํากัด สาขานครราชสีมาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของฐาปณี บุณยเกียรติ (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการ
รับรูบรรยากาศองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานตอ
องคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือดานโครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความ
รับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ ดานการสนับสนุน ดานความยึดมั่นผูกพัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีของ tringer (2002) ที่ไดกลาว ความผูกพันตอองคกร คือ ความรูสึกภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของ
องคกรมีความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความพยายามในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร จึงกลาวไดวา บุคลากรที่
มคีวามผูกพันตอองคกรสามารถทํางานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอองคกร อันเนื่องมาจากการที่สมาชิกรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคกรและมีสวนในการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายได ฉะนั้นความผูกพันตอองคกรจึงมีความสําคัญ
ตอการรับรูของพนักงานในองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานการเพิ่มผลผลิตของงานการคงรักษา
สถานภาพของการเปนพนักงาน และการลาออกจากงานลวนแตมีอิทธิพลตอองคกรอยางแทจริง 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดตอเดือน โดยรวมไมมีความแตกตางกัน 
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานประสบการณในการทํางาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรตามตัว
แปรปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในดาน
มาตรฐาน และดานความรับผิดชอบ เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ดานอ่ืนๆ ไมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากประสบการณในการทํางานของพนักงานแตละบุคคลมีความ
แตกตางกันในดานมาตรฐาน ทําใหแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการทํางานของแตละบุคคล 
และกระบวนการปรับปรุงมาตรฐานการทํางานจึงแตกตางกัน และในดานความรับผิดชอบ ทําใหการสนับสนุนการ
ทาํงานจากผูบงัคับบัญชา ความไววางใจในการรับผิดชอบการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาแตละบุคคลจึงแตกตาง
กัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของรพีพัฒน ศรีศิลารักษ และประสพชัย พสุนนท (2559) ทําการศึกษาเร่ืองการรับรู
บรรยากาศองคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของพนักงานประจําสังกัดสายทรัพยากรบุคคลและ
กํากับกิจกรรมองคกร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบวา พนักงานประจําสังกัด สายทรัพยากร
บุคคลและกํากับกิจกรรมองคกรบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มอีายุการทํางานตางกันมีการรับรูบรรยากาศ
องคกร ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การรับรูบรรยากาศองคกรของพนักงานอุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรดานการไดรับการยอมรับมีคาระดับปานกลาง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ คือ องคกรควรใหความสําคัญในเร่ืองของการใหรางวัลแกพนักงาน อาจกลาวไดวาเม่ือผลลัพธของ
ความสําเร็จยิ่งมากข้ึนเทาไหร รางวัลควรสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานนั้นเพื่อใหพนักงานมีขวัญ และมีกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน เชน มีระบบการใหรางวัลเพื่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรวัดจากจํานวนงานที่ทํา และผลการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคล โดยมีการใหความม่ันคงของงาน เปนการสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานเปน
การสงเสริมบรรยากาศองคกรในการปฏิบัตงิานที่ดีได อีกทั้งดานนโยบายการใหรางวัลของพนักงานควรเปนไปตาม
มาตรฐาน เชนเดียวกับองคกรอ่ืนๆ ที่มีในลักษณะเดียวกัน  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมกอสราง ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณใน
การทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรแตกตางกันมีขอเสนอแนะคือ 

 

 

493



 1. ผูบงัคับบัญชาควรใหความสําคัญในดานมาตรฐานคือ ควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในองคกรไว
อยางชัดเจนและใหทุกคนในองคกรทราบถึงมาตรฐานที่องคกรกําหนด อีกทั้งกําหนดมาตรฐานการทํางานของ
พนักงาน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สามารถทาํใหพนักงานตระหนักถึงการปรับปรุงมาตรฐานการทํางานของตน
ใหดีกวาเดิม  
 2. ผูบงัคับบัญชาควรใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบคือ ผูบังคับบัญชาควรตระหนักถึงผลสําเร็จของ
งานคือ ควรสนับสนุนการทาํงานของพนักงานทุกๆ ดาน และควรใหความไววางใจแกพนักงานในการรับผิดชอบงาน
ทีไ่ดรับมอบหมายในการทํางาน สิ่งสําคัญที่ตามมาทําใหพนักงานมีความม่ันใจและมีกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อน
ใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

 1. ควรศึกษาขอมูลทั้งจังหวัดเพชรบูรณ โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางหรือไม 
เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสรางที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศองคกรแตกตางกัน 

 2. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมกอสรางที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศองคกรแตกตางกัน 

 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน บรรยากาศองคกร ที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน 

 4. ควรทําการศึกษาทัศนคติของพนักงาน และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานเพื่อประโยชนใน
การวางแผน และปรับปรุงบรรยากาศองคกรใหมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน 
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The Study of Logistics Cost into exporting fresh Young Nam-Hom Coconut: A Case Study
of Organic Produce for Exportation Community Enterprise of Damnoensaduak District, 
Ratchaburi Province.
 

  อมรรัตนา  บญุสวน 

    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 รองศาสตราจารย ระดับ 9 ดร.สมพล  ทุงหวา  

ภาควิชา การบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนโลจิสติกสการสงออกมะพราวน้ําหอมกรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผูผลิตผลไมสงออก อ.ดําเนินสะดวก จ. ราชบุรี และนําแนวคิดและทฤษฏีโลจิสติกสมาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนทุนโลจิสติกสการสงออกมะพราวน้ําหอม กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออก อ.ดําเนินสะดวก           
จ. ราชบุรี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูบริหาร 

คําสัญ : ตนทุนโลจิสติกส, การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบกับขอมูลเอกสารจากฝายบัญชี ศึกษากิจกรรมที่เก่ียวของทั้งหมด           
7 กิจกรรม คือ กิจกรรมสนันสนุนการผลิต กิจกรรมตรวจรับ กิจกรรมคัดแยกขนาด กิจกรรมตัดแตง กิจกรรมบรรจุ 
กิจกรรมจัดเก็บ และกิจกรรมจัดเก็บ และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) 

พบวาตนทุนโลจิสติกสฐานกิจกรรมกรณีหอดวยตาขายโฟม พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมการบรรจุ         
มีตนทุนอยูที่ 264,065.66 บาท ซ่ึงในกิจกรรมการบรรจุที่มีตนทุนสูงที่สุดอันเนื่องมาจากคาใชจายทางดานวัสดุและ
อุปกรณที่เก่ียวของแปรผันตามปริมาณที่เกิดข้ึนจริง โดยนําเสนอการออกแบบบรรจุภัณ เพื่อสิ่งแวดลอมเพื่อลดปญหา
จากขยะบรรจุภัณ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากร การนําบรรจุภัณ มาใชซ้ําหรือการนํากลับมาแปรรูปใหมเพื่อใชประโยชนได 
และตนทุนโลจิสติกสฐานกิจกรรมกรณีไมหอดวยตาขายโฟม พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมสงเสริมการผลิต 

มีตนทุนอยูที่ 40,136.25 บาท โดยเสนอแนะการวางแผนการจัดการภายในสํานักงานอยางเปนระบบ ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บเอกสารใชเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารซ่ึงสามารถลดเอกสารได สะดวกตอการคนหา 
 

,
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ในปจจุบนั ตองยอมรับวา “โลจิสติกส” เปนหนึ่งสิ่งที่ไดรับความสนใจในวงกวาง สิ่งแรกที่คนสวนใหญนึกถึงคง
เปนการขนสงสินคา อยางไรก็ดีโลจิสติกสไมไดเปนเพียงกระบวนการขนสงเทานั้น แตยังมีความหมายครอบคลุมถึงการ
เก็บรักษาสินคา และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งหมด ที่เก่ียวของกับการลําเลียงสินคาจากตนทางถึงปลายทาง การ
ผลักดันผูใหบริการโลจิสติกสที่ประสบความสําเร็จนั้นสวนใหญเกิดจากทิศทางนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่องมุงเนนที่การ
สรางมูลคาเพิ่ม และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อชวยบริหารจัดการเห็นไดจากโมเดลการพัฒนาเขาสูไทยแลนด 4.0 ที่มี
หัวใจสําคัญ คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทั้งนี้ผูที่เก่ียวของและไมเก่ียวของกับธุรกิจโลจิสติกสโดยตรง           
ตองคอยปรับตัวเพื่อเพิ่มผลิตภาพและบริหารความเสี่ยงใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ผูประกอบการสงออก
ตองเพิ่มการผลิตและสงออกสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงจะสนันสนุนการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนือ่ง 

นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ชี้แจงถึงกรณีสถานการณราคามะพราวตกต่ําในขณะนี้ พบวา ราคาที่เกษตรกรขายได (ผลใหญ) ป 2561 ราคามี
แนวโนมลดลง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.74 บาท เมื่อเทียบกับป 2560 เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 13.62 บาท (ลดลงรอยละ 28.49) 
ชวงที่ผานมา ในป 2556 - 2559 พื้นที่ปลูกมะพราวไดรับผลกระทบจากปญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพราว สงผล
ใหผลผลิตมะพราวภายในประเทศลดลง ขณะท่ีความตองการมะพราวเพื่อใชในอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมี
อัตราการเติบโตประมาณ 10  จึงทําใหมีการนําเขามะพราวเพิ่มมากขึ้น สงผลใหราคาตกต่ําลง  

สํานักงานนโยบายและกลยุทธการคา กลางถึงประเด็นปญหาของไทย คือขีดความสามารถในการแขงขัน           
ซึง่พบวาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยมีแนวโนมลดลง เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศท่ีมีจํานวนนอยลงจน
ตองมีการนําเขามะพราวมากข้ึน ถึงแมวา ปริมาณการสงออกของไทยจะเพิ่มสูงข้ึนทั้งในดานปริมาณและมูลคาก็ตาม  
แตในอนาคตตนทุนการผลิตสินคามะพราวในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มสูงข้ึน 

จากสถาณการณขางตนทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาดานตนทุนทางโลจิสตของการสงออกมะพราวน้ําหอมในไทย 

ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกมะพราวน้ําหอมสงออกที่ดีที่สุดอยูที่ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งมีกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผักและ
ผลไมปลอดสารพิษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีสมาชิกที่อยูในกลุม 3,000 ไร รวมกลุมผลิตผลไมปลอดสารพิษสงขาย
ทัว่โลก และสงโรงงานบางสวน ไดเปดรับนักทองเที่ยวไดชิมมะพราวจากสวน และ อ.ดําเนินสะดวก ถือเปนแหลงปลูก
มะพราวน้ําหอมแหลงใหญที่สุดของ จ.ราชบุรี ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาตนทุนทางโลจิสตของการสงออกมะพราวน้ําหอม
ในไทย โดยใชกรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผักและผลไมปลอดสารพิษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อสามารถ
ลดตนทุนรวมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการไดเพิ่มมากขึ้น 
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1. เพื่อศึกษาตนทุนโลจิสติกสการสงออกมะพราวน้ําหอมกรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออกอ.
ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี 

2. เพื่อคํานวณตนทุนโลจิสติกสการสงออกมะพราวน้ําหอมกรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออก 
อ.ดําเนินสะดวก จ. ราชบุรี ดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) 

3. นําแนวคิดและทฤษฏีโลจิสติกสมาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนทุนโลจิสติกสการสงออกมะพราวน้ําหอม 
กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออก อ.ดําเนินสะดวก จ. ราชบุรี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. สมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผลไมสงออก จ. ราชบุรี สามารถลดตนทุนรวมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการไดเพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อชวยใหผูบริหารเขาใจถึงการปฏิบัติงานตามกิจกรรมตางๆ ใหสามารถวางแผนการพัฒนาและกําหนดกลยุทธ 
ของกิจการ 

3. เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในดานราคา คุณภาพ และการบรกิาร  
4. เพื่อชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการตั้งราคาขายที่เหมาะสม 

 

ทําการศึกษาภาพรวมของกระบวนการผลิตเพื่อเก็บขอมูลนําไปคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยใชการคํานวณ
ตนทุนฐานกิจกรรม โดยแสดงข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังรูปตอไปนี้ 
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1. การศึกษาภาพรวมของกระบวนการผลิต 

การศึกษาโดยการสัมภาษณผูบริหาร และหัวหนางานที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิตดานโลจิสติกสการสงออก 
ซึ่งสัมภาษณและเก็บขอมูลเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ข้ันตอนการผลิต ลักษณะงาน และ
ผลิตภัณ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ 

2. การกําหนดกิจกรรม 

การกําหนดกิจกรรมโดยพิจารณาในโรงงานการผลิต และศึกษากิจกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิตเพื่อ
การสงออก โดยการแบงกิจกรรมการดําเนินการผลิตออกเปนกิจกรรมยอยๆ ซ่ึง E  ( apan External rade 

rgani ation) ไดมีเกณ การกําหนดกิจกรรมไวดังนี้ 
- กิจกรรมจะตองเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร และแสดงใหเห็นถึงทรัพยากรตางๆในกิจกรรมนั้นๆ 

- กิจกรรมที่กําหนดจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร กลางคือมีทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน 

 การกําหนดกิจกรรมจะตองคลอบคลุมถึงกิจกรรมในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากแผนผังองคกร 
ลักษาณะงาน และสัมภาษณ สังเกตการทํางานของพนักงานในแตละสวนงาน โดยจากการสัมภาษณกิจกรรมที่ดําเนินการ 
ทาํงานและประมาณการณสัดสวนเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม 

จากขอมูลขางตนสามารถนํามาสรางเปนแผนผังโครงสรางกระบวนการทํางานที่เรียกวา การสรางภาพโดยรวม 
( ig ict re apping) ซ่ึงการสรางแผนภาพมีประโยชนในการแสดงถึงขอมูลที่มีความซับซอน และมีข้ันตอนหลาย
ข้ันตอนใหสามารถเขาใจข้ันตอนทั้งหมดไดงายในหนึ่งแผนภาพ 

การศึกษาตนทุนแตละปจจัยนําเขา รวมถึง บุคลากร สถานที่ เคร่ืองจักร วัสดุที่นําเขามาเพื่อประกอบการ
ดําเนินงานกิจกรรมดานโลจิสติกส ซึ่งสามารถใชขอมูลจากเอกสารทางบัญชีรวมดวย 

การนําตนทุนแตละปจจัยการนําเขาจากการศึกษาตนทุนมากระจายไปยังกิจกรรมตางๆ เชน ตนทุนบุคลากร
เกิดจากกิจกรรมใดบาง นําตนทุนนี้กระจายไปตามปริมาณงานที่เกิดข้ึนจริง เปนตน  

การกําหนดปริมาณการปฏิบัติงานตามแตละกิจกรรม เม่ือไดตนทุนกิจกรรมแลวนํามาพิจารณาปริมาณงานที่
เกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติงาน เม่ือนําปริมาณการปฏิบัติงานไปหารตนทุนกิจกรรมจะไดตนทุนกิจกรรมตอหนวย ซึ่งใน
การเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานนั้นจะไดบขอมูลการปฏิบัติงานแตกตางไปตามแตละกิจกรรม ซ่ึงสิ่งที่ควรคํานึงถึง
คือจะใชเกณ อะไรในการกําหนดปริมาณงานที่เกิดข้ึนในแตละกิจกรรม โดยพิจารณาวาตนทุนจะแปรผันตามปจจัย
ใดบางและกําหนดปจจัยที่สงผลมากที่สุดในกิจกรรมนั้นๆ  
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เม่ือไดขอมูลการปฏิบัติงานแลวข้ันตอนตอไปคือการคํานวณตนทุนกิจกรรมตอหนวย โดยมีสตูรตอไปนี้ 
 

 ตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวย =  ตนทุนฐานกิจกรรม บาท
ปริมาณงานทีท่ํา จํานวนที่ผลติ

 

 

หลังจากไดตนทุนกิจกรรมแลว เมื่อนําขอมูลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงมาคํานวณตามสูตรขางตน จะไดตนทุน
กิจกรรมตอหนวย ซึ่งหมายถึงการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบวิธีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing : ABC) 

นั่นเอง 

เม่ือไดขอมูลตนทุนทางโลจิสติกสแลว สามารถนํามาหาแนวทางในการลดตนทุนทางโลจิสติกสโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฏีทางการจัดการโลจิสติกสมาประยุกตใช เพื่อใหผูบริหารเล็งเห็นถึงแนวทางในการลดตนทุนที่เหมาะสมกับองคกร  

หลังจากนําเสนอแนวทางในการลดตนทุนที่เหมาะสมกับองคกรแลว สามารถนํามาสรุปผลและเปนขอเสนอแนะ 

สําหรับผูที่สนใจทําการศึกษาในคร้ังตอไป 

 

/

จากการศึกษาวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสโดยใชวิธีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing : ABC) ซึ่งเปน
วิธกีารคํานวณตนทุนโดยใชกิจกรรมเปนฐานในการคํานวณจําแนกตามรายการกิจกรรม โดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ
ดังตอไปนี้ 

การคํานวณหาตนทุนโลจิสติกส สามารถหาไดจากตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวย โดยวิธีคํานวณตนทุนฐาน
กิจกรรมตอหนวยดังสมการตอไปนี้ 

 

ตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวย =  ตนทุนฐานกิจกรรม บาท
ปริมาณงานที่ทํา จํานวนที่ผลิต

 

 

ยกตัวอยางการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวยกิจกรรมการคัดแยกกรณีหอดวยตาขายโฟม 
 

ตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวยกิจกรรมการคัดแยก =  , .  บาท,  จาํนวนท่ีผลติ
 

 = .  บาท/จาํนวนท่ีผลติ 
โดยตนทุนฐานกิจกรรมของแตละกิจกรรมไดจากตารางที่ 9 และตารางที่ 10 สําหรับปริมาณงานที่ทําในแตละ

กิจกรรมไดจากตารางที่ 1 สามารถแสดงวิธีการคํานวณไดดังตารางตอไปนี ้
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[1] [2]

ตรวจรับวัตถุดิบ 18,648.15 466,444 0.0400 

คัดแยก 9,815.00 419,799 0.0234 

ตัดแตง 30,364.13 407,205 0.0746 

บรรจุ 264,065.66 398,809 0.6621 

จัดเก็บ 17,098.95 398,809 0.0429 

จัดสง 33,659.22 398,809 0.0844 

ธรุการสงเสริมการผลิต 40,136.25 466,444 0.0860 

จากตารางที่ 1 การคํานวณตนทุนโลจิสติกสทัง้หมดกรณีหอดวยตาขายโฟม พบวากิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกส
มากที่สุดคือ กิจกรรมการบรรจุ โดยมีตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.6621 บาท และกิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกสรองลงมา
คือ กิจกรรมการจัดสง กิจกรรมสงเสริมการผลิต กิจกรรมตัดแตง กิจกรรมการตรวจรับ และกิจกรรมการจัดเก็บ โดยมี
ตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.0844 , 0.0860, 0.0746, 0.0400 และ 0.0429 บาทตามลําดับ กิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกส
นอยที่สุดคือ กิจกรรมการคัดแยก โดยมีตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.0234 บาท 

2

[1] [2]

ตรวจรับวัตถุดิบ 18,648.15 257,461.00 0.0724 

คัดแยก 9,815.00 231,715.00 0.0424 

ตัดแตง 30,364.13 227,080.00 0.1337 

บรรจุ 20,548.75 220,129.00 0.0933 

จัดเก็บ 17,098.95 220,129.00 0.0777 

จัดสง 33,659.22 220,129.00 0.1529 

ธรุการสงเสริมการผลิต 40,136.25 257,461.00 0.1559 
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 จากตารางที่ 2 การคํานวณตนทุนโลจิสติกสทัง้หมดกรณีหอดวยตาขายโฟม พบวากิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกส
มากที่สุดคือ กิจกรรมการจัดสง โดยมีตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.1529 บาท และกิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกสรองลงมา
คือ กิจกรรมตัดแตง กิจกรรมบรรจุ กิจกรรมการจัดเก็บ กิจกรรมการตรวจรับ และกิจกรรมสงเสริมการผลิต โดยมี
ตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.1337, 0.0933, 0.0777, 0.0724 และ 0.1529บาท ตามลําดับ กิจกรรมที่มีตนทุนโลจิสติกส
นอยที่สุดคือ กิจกรรมการคัดแยก โดยมีตนทุนโลจิสติกสเทากับ 0.0424 บาท 

 การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรมของแตละกิจกรรม สามารถหาไดจากตนทุนตอหนวยของแตละกิจกรรมจาก
ตารางที่ 10 และตารางที่ 11 นํามาคูณกับปริมาณงานที่ทําแตละกิจกรรมของทั้งสองกรณี จากตารางที่ 1 ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากตารางดังตอไปนี้ 

ตนทุนฐานกิจกรรมของแตละกิจกรรม = ตนทุนตอหนวย × ปริมาณงานของกรณีนั้นๆ 
 

ตัวอยางคํานวณกิจกรรมการคัดแยกกรณีหอดวยตาขายโฟม 

ตนทุนฐานกิจกรรมการคัดแยก = . × ,  
           =  , .  บาท 

ดังนั้น ตนทุนฐานกิจกรรมของกิจกรรมการคัดแยกกรณีหอดวยตาขายโฟมเทากับ 9,815 บาท 

 จากนั้นคํานวณตนทุนรวมทั้งหมดของแตละกรณี ซึ่งคํานวณจากผลรวมของตนทุนฐานกิจกรรมแตละกิจกรรม 
ดังสมการตอไปนี้ 

ตนทุนรวมทัง้หมดของแตละกรณี = ผลรวมของตนทุนแตละกิจกรรม  
ตัวอยางคํานวณตนทุนรวมทั้งหมดกรณีหอดวยตาขายโฟม 

คาํนวณตนทุนรวมท้ังหมดกรณีหอดวยตาขายโฟม =  , .  +  , .  +  , .  +  , .  + , . +  , .  =  , .  บาท 
ดังนั้น ตนทุนรวมทั้งหมดกรณีหอดวยตาขายโฟมเทากับ 40,136.25 บาท 

เมื่อไดตนทุนรวมทั้งหมดของแตละกรณีแลว นําไปคํานวณหาตนทุนรวมตอหนวยของแตละกรณี ดงัสมการตอไปนี้             ตนทุนรวมตอหนวยของแตละกรณี =  ตนทุนรวมทั้งหมดของแตละกรณี บาท  
จํานวนสนิคาทีผ่ลิต ลกู

 

ซึง่จํานวนสินคาที่ผลิตจะเทากับปริมาณงานของกิจกรรมการจัดสง  
 

ตัวอยางคํานวณตนทุนรวมตอหนวยกรณีหอดวยตาขายโฟม 

ตนทุนรวมตอหนวยกรณีหอดวยตาขายโฟม =  , .  บาท  , .  ลูก
 

       =  .  บาท/ลกู  
ดังนั้น ตนทุนรวมตอหนวยกรณีหอดวยตาขายโฟมเทากับ 1.0376 บาท 
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3

[1] [2]

ตรวจรับวัตถุดิบ 0.0400 466,444 18,648.15 

คัดแยก 0.0234 419,799 9,815.00 

ตัดแตง 0.0746 407,205 30,364.13 

บรรจุ 0.6621 398,809 264,065.66 

จัดเก็บ 0.0429 398,809 17,098.95 

จัดสง 0.0844 398,809 33,659.22 

ธรุการสงเสริมการผลิต 0.0860 466,444 40,136.25 

รวม 413,787.35 

จํานวนสินคา 398,809 ลูก 

ตนทุนรวมตอหนวย 1.0376 บาท/ลูก 

 

พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมการบรรจุ มีตนทุนอยูที่ 264,065.66 บาท หรือ 64  ซึ่งใน
กิจกรรมการบรรจุที่มีตนทุนสูงที่สุดอันเนื่องมาจากคาใชจายทางดานวัสดุและอุปกรณที่เก่ียวของแปรผันตามปริมาณที่
เกิดข้ึนจริง ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงการจัดการการลดตนทุนในสวนของกิจกรรมการบรรจุนี้เปนสําคัญ กิจกรรมที่มีตนทุนสูง
รองลงมาคือ กิจกรรมสงเสริมการผลิต มีตนทุนอยูที่ 40,136.25 บาท หรือ 10  ซึ่งในกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ไมได
เก่ียวของกับกระบวนการผลิตโดยตรง ผูวิจัยจึงพิจารณาไมนําตนทุนกิจกรรมการสงเสริมการผลติมาจัดการการลดตนทนุ
ในสวนของกิจกรรมนี้ กิจกรรมที่มีตนทุนรองลงคือกิจกรรมการจัดสง มีตนทุนอยูที่ 33,659.22 บาท กิจกรรมการตัด
แตง มีตนทุนอยูที่ 30,364.13 บาท กิจกรรมตรวจรับ มีตนทุนอยูที่ 18,648.15 และกิจกรรมการจัดเก็บ มีตนทุนอยูที่ 
17,098.95 หรือ ตามลําดับ กิจกรรมที่มีตนทุนนอยที่สุดคือ กิจกรรมการคัดแยก มีตนทุนอยูที่ 9,815.00 หรือของ
ตนทุนกิจกรรมทั้งหมด 
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4

กิจกรรม 

[1] 2  1  x 2  

ตนทุนฐานกิจกรรม 

ตอหนวย 
ปริมาณงานทีท่ํา 

ตนทุนฐานกิจกรรมแตละ
กิจกรรม 

ตรวจรับวัตถุดิบ 0.0724 257,461.00 18,648.15 

คัดแยก 0.0424 231,715.00 9,815.00 

ตัดแตง 0.1337 227,080.00 30,364.13 

บรรจุ 0.0933 220,129.00 20,548.75 

จัดเก็บ 0.0777 220,129.00 17,098.95 

จัดสง 0.1529 220,129.00 33,659.22 

ธรุการสงเสริมการผลิต 0.1559 257,461.00 40,136.25 

รวม 170,270.44 

จํานวนสินคา 220,129 ลูก 

ตนทุนรวมตอหนวย 0.7735 บาท/ลูก 

 

 ตนทุนโลจิสติกสฐานกิจกรรมกรณีไมหอดวยตาขายโฟม พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมสงเสริม
การผลิต มีตนทุนอยูที ่40,136.25 บาท กิจกรรมที่มีตนทุนสูงรองลงมาคือ กิจกรรมการจัดสง มีตนทุนอยูที่ 33,659.22 
บาท กิจกรรมที่มีตนทุนรองลงคือ กิจกรรมการตัดแตง มีตนทุนอยูที่ 30,364.13 บาท กิจกรรมการบรรจุ มีตนทุนอยูที่ 
20,548.75 บาท กิจกรรมตรวจรับ มีตนทุนอยูที่ 18,648.15 บาท หรือ 11  และกิจกรรมการจัดเก็บ มีตนทุนอยูที่ 
17,098.95 บาท หรือ 10  ตามลําดับ กิจกรรมที่มีตนทุนนอยที่สุดคือ กิจกรรมการคัดแยก มีตนทุนอยูที่ 9,815.00 
บาท หรือ 6  ของตนทุนกิจกรรมทั้งหมด 

 

จากผลการคํานวณตนทุนโลจิสติกสฐานกิจกรรมกรณีหอดวยตาขายโฟม พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุดคือ 
กิจกรรมการบรรจุ มีตนทุนอยูที ่264,065.66 บาท หรือ 64  ซึ่งในกิจกรรมการบรรจุที่มีตนทุนสูงที่สุดอันเนื่องมาจาก
คาใชจายทางดานวัสดุและอุปกรณที่เก่ียวของแปรผันตามปริมาณที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงการจัดการการลด
ตนทุนในสวนของกิจกรรมการบรรจุนี้เปนสําคัญ 

504



ตนทุนวัสดุของบรรจุภัณ  (Packaging aterial ost) คือการใชวัสดุในการผลิตบรรจุภัณ ที่ไมเหมาะสมกับ
ราคาขายของตัวผลิตภัณ  การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการผลิตบรรจุภัณ ไมคุมคาหรือใชวัตถุดิบที่ตนทุนสูง ทั้งนี้การ
จัดวางบรรจุภัณ นั้นหากวางในทางสูงก็จะสามารถลดตนทุนของบรรจุภัณ ได นอกากนี้ ขนาดของบรรจุภัณ ที่
เหมาะสมตอรูปแบบการขนสงและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินคานั้นจะเก่ียวของกับตนทุนดานโลจิสติกสดวย 
เพราะเปนการบริหารพื้นที่ในการเก็บสินคาไดคุมคามากที่สุด เชน การจัดเรียงสินคาในตูคอนเทนเนอร ซ่ึงหมายถึง
ปริมาณการสงของตอเที่ยวที่มากขึน้ดวยเชนกัน ทําใหลดตนทุนดานการขนสงที่อาจจะตองขนสงหลายเที่ยว ถาหากไมมี
การจัดเรียงสินคาที่ดี และ 

จากผลการคํานวณตนทุนโลจิสติกสฐานกิจกรรมกรณีไมหอดวยตาขายโฟม พบวา กิจกรรมที่มีตนทุนมากที่สุด
คือ กิจกรรมสงเสริมการผลิต มีตนทุนอยูที่ 40,136.25 บาท หรือ 23  โดยเสนอแนะการวางแผนการจัดการภายใน
สํานักงานอยางเปนระบบ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารใชเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารซึ่งสามารถลดเอกสารได 
สะดวกตอการคนหา 
 

1. เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรมีความแปรปรวนข้ึนอยูกับฤดูกาล อาจหาตัวแปรดานผลผลิตตามฤดูนํามา
พจิารณารวมกับวิธีตนทุนกิจกรรม เพื่อใหเกิดความแมนยํามากข้ึน 

2. สําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป จากผลการศึกษาของผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาในการลดตนทุนวัสดุของบรรจุ
ภัณ  ( ac aging aterial ost) โดยนําเสนอการออกแบบบรรจุภัณ เพื่อสิ่งแวดลอมเพื่อลดปญหาจากขยะบรรจุ
ภัณ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากร การนําบรรจุภัณ มาใชซ้ําหรือการนํากลับมาแปรรูปใหมเพื่อใชประโยชนได ซ่ึงเหมาะสม
อยางยิ่งสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 
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Personal factors affecting the efficiency of corporate income tax payment of small 
enterprises in the textile and garment industry, Bang Khun Thian District, Bangkok

อรวรรณ  จึงนาศร 
    บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

   ดร. ฉัตรพล  มณีกูล 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติ
บคุคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมตวัอยางเปนพนักงานบัญชีจํานวน 385 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบทดสอบ คาสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 51.9 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 39.5 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 67.8 มีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาทรอยละ 58.7 มีประสบการณใน
องคกร 1-3 ปรอยละ 80.0 และมีประสบการณในการปฏิบัติงานทางดานบัญชี 1-3 ป รอยละ 52.2 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง พนักงานบัญชีที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ ในขอ “กิจการไมมีคาปรับเก่ียวกับฐาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณผิดพลาด” ที่คาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ ในขอ “กิจการมีเอกสารประกอบการชําระ
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลเก็บไวอยางครบถวน” ที่คาเฉลี่ย 3.71 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตาม
แบบย่ืนภาษีเงินไดนิติบคุคล” ที่คาเฉลี่ย 3.66 และ ในขอ “เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการยื่น
แบบภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ” ที่คาเฉลี่ย 3.62 
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the personal factors that affected the 

efficiency of corporate income tax payment of small enterprises in the textile and garment 
industry in Bang Khun Thian District, Bangkok. The samples were 385 accountants in such 
small enterprises. The data were collected by questionnaires and tested. The statistics used 
in the research were percentage, mean, standard deviation, analysis of population means 
and analysis of variances.

The research found that the percentage of the samples were male in 51.9%, aged 31-
40 years 39.5%, graduation in bachelor's degree 67.8%, a monthly income of 15,001 - 
20,000 baht 58.7%, 1-3 years of experience in the organization 80%, and 1-3 years of 
accounting experience 52.2%.  Knowledge in the corporate income tax in the medium level.  
The accountants with the different levels of education affected the efficiency of corporate 
income tax payment of small enterprises in the textile and garment industry in Bang Khun 
Thian District, Bangkok, with the statistical significance at the level of 0.05 When 
classified as item found that The most effective one is in “The business does not have a fine 
relating to the corporate income tax that is calculated incorrectly” at the average of 3.75, 
followed by the following. “The business has complete supporting documents for paying 
corporate income tax” At an average of 3.71 in the section “Revenue officials trust the 
correctness of the corporate income tax return form” At the 3.66 average and in the 
“Revenue Department staff trust documents for the corporate income tax return of the 
business” at the average 3.62

Key Word : Personal Factors, Corporate Income Tax, Tax Payment Efficiency.
 

 ภาษีเปนภาระที่ประชาชนมีหนาที่ตองนําสงใหภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการ
ของรัฐ เพื่อนําภาษีที่ไดรับจากประชาชนไปพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนในดานรายจายของรัฐบาล การคมนาคม 
การไฟฟา ขนสง สรางโรงเรียน ถนน รวมไปถึงเงินเดือนของขาราชการเพื่อทํางานบริการใหประชาชน เชน ตํารวจ 
สาธารณะสุข เจาหนาที่ทะเบียนราษฎร เปนตน โดยที่ภาษีสามารถจําแนกตามหลักการผลักภาระภาษีไดเปน 2 
ประเภท ประกอบดวย ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่มีการเรียกเก็บโดยตรงจากผูมีหนาที่เสียภาษีและไมสามารถผลัก
ภาระใหกับผูอ่ืนได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษี เงินไดนิติบุคคล สวนภาษีทางออม คือ ภาษีที่กิจการ
สามารถผลักภาระภาษีใหกับผูบริโภคได เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปຊ ซึ่งจะมีหลักการ
จัดเก็บที่แตกตางกัน (ถนอม เกตุเอม, 2560) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax หรือ ) ตามประมวลรัษฎากรเปนภาษีทางตรง
ประเภทหนึ่งที่มีหลักการจัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในแตละรอบระยะเวลาบัญชี (ตามปกติเทากับ 12 เดือน) นอกจากหลักการ
จัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิดังกลาวแลว ยังมีวิธกีารจัดเก็บภาษีโดยวิธีอ่ืนอีกคือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายกอน
หักรายจายใด ๆ หรือเก็บจากคาโดยสาร คาระวางของกิจการขนสงระหวางประเทศ หรือเก็บจากการจําหนายเงิน
กําไรไปตางประเทศ เปนตน (ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และสาโรช ทองประคํา, 2553) 
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 ปจจุบนั ปญหาเก่ียวกับการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของธุรกิจตาง ๆ ภายในประเทศมักเกิดจากความเขาใจ
ผดิหรือจากปจจัยสวนบุคคล เชน ผูปฏิบัตงิานหรือผูประกอบการมีความรูความหรือไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงทําใหเกิดเขาใจไมเพียงพอความผิดพลาดในการชําระภาษีซึ่งความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมักจะ
สงผลไปถึงการสูญเสียตาง ๆ ไมวาจะเปนคาปรับหรือการเสียเวลา สอดคลองกับปทมาพร ทอชู (2559) ที่ไดกลาววา 
การทํางานใหหนวยงานตาง ๆ ไมวาองคกรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตางก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือวิธีการทํางานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ผูที่มปีระสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนผูที่ฉลาดในการ
เรียนรู รูวาการทํางานอยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอย ซ่ึงสิ่งจําเปนที่สุดในการ
ที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพคือผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจในงานเปนอยางดี รวมไปถึง
ตองมีความรอบรูในองคประกอบอ่ืนๆที่สามารถสงเสริมใหการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 เขตบางขุนเทียนเปนเขตหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมากและมีการ
คมนาคมที่สะดวก มีทั้งแรงงานและผูบริโภคที่สามารถรองรับความตองการทั้งดานแรงงานและการจําหนายสินคา
ของบริษัทได ทําใหมีโรงงานกอตั้งข้ึนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เมื่อทําการ
ผลิตแลวสามารถจัดจําหนายใหแกผูบริโภคไดทันที ทั้งยังสามารถขนสงไปขายยังเขตพื้นที่ใกลเคียงไดอีกดวย แตใน
ปจจุบันเขตบางขุนเทียนไดประสบปญหาดานการคมนาคม เนื่องจากมีการทําถนนอยางตอเนื่อง ทําใหการจราจร
ตัดขัด แรงงานที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่อ่ืนเขามาทํางานภายในเขตบางขุนเทียนลงนอยลง ทําใหโรงงานเกิดสภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดยอม สวนใหญจะมีหัวหนางานบัญชีที่ชํานาญการเพียงคนเดียวหรือ
เจาของสถานประกอบการตองเปนผูควบคุมดูแลงานดานบัญชีเอง หัวหนางานบัญชีทําใหตองมีการสอนงานและ
ถายทอดความรูใหกับพนักงานบัญชีที่ไมมีความชํานาญดานบัญชีตลอดเวลาในการทํางาน อยางไรก็ตาม ความรู
ความเขาใจในการทําบัญชีโดยเฉพาะในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลยังมีอยูในระดับต่ําทําใหการชําระภาษีเงินไดนิติ
บคุคลยังไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร  
 จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่อาจมีผลตอประสิทธิภาพการ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนํา
ความรูทีไ่ดจากการวิจัยไปวางแผนใน การพัฒนาประสิทธิภาพของการชําระภาษีของวิสาหกิจขนาดยอมตอไป 

 

 1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมในกลุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 ภาษีเงินไดนิติบคุคล หมายถึง ภาษีที่ตองชําระซ่ึงข้ึนอยูกับผลกําไรสุทธิทางภาษีของวิสาหกิจขนาดยอม 

 วิสาหกิจขนาดยอม หมายถึง องคกรธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมทกุประเภท
ที่ตัง้อยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยที่มีพนักงานในบริษัทไมเกิน 50 คน และมีสินทรัพยถาวร   
ไมเกิน 50 ลานบาท  
 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล หมายถึง การรับรูและความเขาใจในกฎเกณ หรือ
ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบคุคลที่ภาครัฐกําหนดไว ประกอบดวย 

- ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่ใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร เมื่อคูณฐานภาษีดวยอัตราภาษีแลว ผลลัพธ
คือจํานวนภาษีที่ตองเสียใหภาครัฐ 

- อัตราภาษี หมายถึง อัตรารอยละที่จัดเก็บภาษีจะแบงเปน 3 ประเภท คือ แบบคงที่แบบกาวหนา แบบถดถอย 

โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี ข้ึนอยูกับกฎหมายกําหนดไว 
- การใชสิทธิประโยชนทางภาษี หมายถึง ผลตอบแทนหรือสิ่งทีไ่ดรับจากภาษี 
- การปรับปรุงกําไรทางบัญชีใหเปนกําไรทางภาษี หมายถึง เปนการจําแนกหมวกหมูของกําไรทางบัญชีให

กลายเปนกําไรทางภาษีเพื่อใหสามารถนาํมาคํานวณภาษีไดอยางถูกตอง 
- การยื่นแบบ (การชําระ) ภาษีเงินไดนิติบุคคล หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การยื่นชําระภาษี

ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 ประสิทธิภาพการชําระภาษเีงินไดนิติบคุคล หมายถึง การชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอม
ที่มคีวามถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลาและมีคาใชจายที่ประหยัด 

 พนักงานบัญชี หมายถึง ผูทีป่ฏิบัตหินาที่อยูในวิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม
ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของวิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดมกีรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 
1

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดอืน 

- ประสบการณในองคกร 
- ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ทางดานบัญชี 

- ความถูกตอง  
- ความครบถวน  
- ความตรงตอเวลา/ทันเวลา 
- คาใชจายท่ีประหยัด 
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ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสํารวจขอมูลไมสามารถระบุจํานวน
พนักงานและจํานวนสถานประกอบการในกลุมธุรกิจการผลิตในเขตบางขุนเทียน จงัหวัดกรุงเทพมหานครไดอยางแนชดั 

เนื่องจากพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการสํารวจ
ขอมูลไมสามารถระบุจํานวนไดอยางแนชัด จึงจําเปนตองใชการหากลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีการของ 

. .cochran (สุธรรม รัตนโชติ, 2551) ที่ความเชื่อม่ัน 95  โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

n  =  (1- ) 2 

    d2 

เมื่อ n  คือ จํานวนกลุมตวัอยางที่ตองการ 
P  คือ  สัดสวนของประชากรที่ผูวิจยัตองการสุม เทากับ 0.30 

    คือ  ระดับความมั่นใจที่กําหนด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96  
  d  คือ  สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได เทากับ 0.05 

การคํานวณ 

 n  =  0.3(1-0.3)1.962 

          0.052 

 n  =  384.16  
 

จากการคํานวณพบวา ไดกลุมตวัอยางเทากับ 384.16 คน แตดวยกลุมตวัอยางเปนจํานวนคน จึงไมทําการ
ปดเศษทศนิยมข้ึน ทําใหงานวิจัยในคร้ังนี้ไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน โดยการเก็บขอมูลไดใชวิธีการสุม          

กลุมตวัอยางเปนการเลือกกลุมตวัอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบมีเจตนา มีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกจํากัด          
จึงอาศัยการตัดสินใจตามความสะดวกของผูวิจยัเปนหลัก  

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชทดสอบและแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 385 ชุด เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเทากับจํานวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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1. ขอมูลปฐมภูม ิ( rimar  t d ) 
โดยนําแบบทดสอบและแบบสอบถามไปสอบถามพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมใน

กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานครและนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูลกอนประมวลผลขอมูลดวยการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. ขอมูลทุติยภูม ิ( econdar  t d ) 

เปนการศึกษาคนควารวบรวมจากเอกสาร ( oc mentar  t d ) โดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือ บทความวิชาการ ที่มีผูรวบรวมขอมูลไวทั้งหนวยงานของรัฐและ
เอกชน วิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลที่คนควาทางอินเตอรเน็ต

 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ได รับกลับคืนที่มีความสมบูรณทั้งหมดจํานวน 385 ชุด  
มาวิเคราะหเพื่อหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีคํานวณโดยแจกแจง
ความถ่ี ( re enc ) และคารอยละ ( ercentage) ของขอมูลปจจัยสวนบุคลของธุรกิจการผลิตอาหารในเขตบาง
ขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. วิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานอยูใน
วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธปีระมวลผลทางสถิตเิชิงพรรณนา โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย 
( ean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( tandard e iation) 
 3. วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการเสียภาษีนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยใชวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย ( ean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( tandard e iation) โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา              
โดยการกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม (ธานินทร ศิลปຊจารุ, 2548) 
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1

x S.D

1. กําไรสุทธิทางภาษีปรับจากกําไรสุทธิทางบัญชีได
อยางถูกตอง  3.60 0.974 มาก 

2. กิจการมีเอกสารประกอบการชําระภาษีเงินไดนิติ
บคุคลเก็บไวอยางครบถวน 3.71 0.879 มาก 

3. องคกรของทานไมมีคาปรับเก่ียวกับการชําระภาษี
เงินไดนิติบคุคลลาชา 3.58 1.000 มาก 

4. เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตามแบบ
ยื่นภาษีเงินไดนิติบคุคล 3.66 0.990 มาก 

5. กิจการใชสทิธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ตามที่กรมสรรพากรกําหนด 3.61 0.987 มาก 

6. เจาหนาที่สรรพากรมีความเชื่อถือในงบการเงินของ
บริษัท 3.58 1.010 มาก 

7. กิจการไมมีคาปรับเก่ียวกับฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่คํานวณผิดพลาด 3.75 0.914 มาก 

8. กิจการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบคุคลทันเวลา เสมอ 3.61 1.035 มาก 

9. เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการ
ยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ 3.62 0.937 มาก 

10. กิจการไม ถูกเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบ
เก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบคุคล ถึงจะโดนตรวจสอบ
ก็จะเสียภาษีอยางถูกตองเสมอ 3.52 0.930 มาก 

3.62 0.467

จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพการเสียภาษีนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.62 เมื่อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ในขอ “กิจการไมมีคาปรับเก่ียวกับฐานภาษีเงินไดนิติ
บุคคลที่คํานวณผิดพลาด” ที่คาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือในขอ “กิจการมีเอกสารประกอบการชําระภาษีเงินไดนิติ
บคุคลเก็บไวอยางครบถวน” ที่คาเฉลี่ย 3.71 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรเชื่อถือในความถูกตองตามแบบย่ืนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล” ที่คาเฉลี่ย 3.66 ในขอ “เจาหนาที่กรมสรรพากรเชื่อถือเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของกิจการ” ที่คาเฉลี่ย 3.62 ในขอ “กิจการใชสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลไดตามที่กรมสรรพากร
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กําหนด” ที่คาเฉลี่ย 3.61 ในขอ “กิจการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลทันเวลาเสมอ” ที่คาเฉลี่ย 3.61 ในขอ           
“กําไรสุทธิทางภาษีปรับจากกําไรสุทธิทางบัญชีไดอยางถูกตอง” ที่คาเฉลี่ย 3.60 ในขอ “องคกรของทานไมมี
คาปรับเก่ียวกับการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลลาชา” ที่คาเฉลี่ย 3.58 ในขอ “เจาหนาที่สรรพากรมีความเชื่อถือใน
งบการเงินของบริษัท” ที่คาเฉลี่ย 3.58 และ ในขอ “กิจการไมถูกเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได
นิติบคุคล ถึงจะโดนตรวจสอบก็จะเสียภาษีอยางถูกตองเสมอ” ที่คาเฉลี่ย 3.52 ตามลําดับ 

 

2 

 

n  385 x S.D t-test Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ชาย 

หญิง 
200 

185 

3.63 

3.61 

0.470 

0.464 

0.441 0.659 

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

  จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานบัญชีที่มเีพศตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร           
ไมแตกตางกัน 

 

3

n = 385 

SS Df MS F Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระหวางกลุม 1.458 3 0.486 2.246 0.083 

ภายในกลุม 82.471 381 0.216   

รวม 83.930 384    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานบัญชีที่มอีายุตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ

วิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร           
ไมแตกตางกัน 

 

 

514



4

n  385 

SS Df MS F Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระหวางกลุม 1.316 2 0.658 3.042 0.049  

ภายในกลุม 82.614 382 0.216   

รวม 83.930 384    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานบัญชีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินได

นิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

5

n  385 

SS Df MS F Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวกัรุงเทพมหานคร 

ระหวางกลุม 0.914 3 0.305 1.399 0.243 

ภายในกลุม 83.015 381 0.218   

รวม 83.930 384    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานบัญชีที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร          
ไมแตกตางกัน 
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6 

 

n  385 

SS Df MS F Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวักรุงเทพมหานคร 

ระหวางกลุม 1.992 4 0.498 2.310 0.057 

ภายในกลุม 81.937 380 0.216   

รวม 83.930 384    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานบัญชีที่มปีระสบการณในองคกรตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษี

เงินไดนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

 

7

n  385 

SS Df MS F Sig

ประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระหวางกลุม 0.731 4 0.183 0.835 0.504 

ภายในกลุม 83.199 380 0.219   

รวม 83.930 384    

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05
จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานบัญชีที่มปีระสบการณทางดานบัญชีตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการชําระ

ภาษีเงินไดนิติบคุคลของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

 

จากผลการศึกษาพบวา พนักงานบัญชีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณราย อูทอง (2556) ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูทําบัญชีในเขตจังหวัดปทุมธานีมีความรูความเขาใจ
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น เปนเร่ืองที่จําเปน
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สําหรับสถานประกอบการที่มีผลกําไร ซ่ึงหากมองในระดับของบุคคลทั่วไปหรือพนักงานทั่วไปนั่น ภาษีเงินไดนิติ
บคุคลยอมถูกมองเปนเร่ืองไกลตัว แตเมื่อตองมีการปฏิบัติงานเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลภายในองคกรแลว จึงมี
ความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม แตทําไปเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดเพียงเทานั้น ไมไดเกิดมาจาก
ความอยากรูสวนตัว จึงทําใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจเพียงแคในระดับปานกลางเทานั้น  
 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือนประสบการณ
ในองคกรและประสบการณในการปฏิบัตงิานบัญชี แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของวิสาหกิจขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิสมัย หมอยาดี (2556) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลกระทบตอการชําระ
ภาษีเงินไดนิติบคุคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
ประกอบดวยเพศ อายุ รายได สถานภาพ ประสบการณและหนวยงานที่ปฏิบัติ จะมีการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจาก การชําระภาษีเงินไดนิติบคุคลใหมปีระสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยปจจัย
หลายอยาง รวมไปถึงผูทีป่ฏิบัตงิานหรือผูทีตองทําการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้นจะตองมีความรูความใจเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดนิติบคุคล จึงทําใหปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ไมสงผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 
แตอาจจะมีสวนในการที่พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมทีแ่ตกตางกัน 

 

 การวิจยัเร่ืองปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
วิสาหกิจขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 
พนักงานบัญชีสวนใหญมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลาง ผูวิจยัจึงมีแนวทางใน
การปฏิบัตเิพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของพนักงานดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบคุคลใหแกพนักงานบัญชีภายในบริษัท 

2. ควรมีการจัดสื่อใหขอมูลเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลในสถานท่ีปฏิบัติงานของฝายบัญชี 
3. ควรมีการประเมินวัดผลความรูความเขาใจของพนักงานเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบคุคลเปนระยะ 

4. ควรมีการสรางแรงจูงใจการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของพนักงานบัญชีในเร่ืองของภาษีเงินไดนิติบุคคล 
หากผลการทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัล เปนตน 

5. หัวหนางานหรือผูเชี่ยวชาญภายในองคกรควรมีการใหความรูหรือใหคําปรึกษาแกพนักงานที่มีความรู
ความเขาใจในภาษีเงินไดนติิบคุคลระดับปานกลางถึงต่ํา 

 1. ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจของพนักงานเก่ียวกับการเสียภาษีอากรทุกประเภท เชน ภาษ ี

มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆที่สงผลตอประสิทธิภาพการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 3. ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัตเิพื่อทําใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลของพนักงานดียิ่งข้ึน 
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Factors Effecting the Retentions of Employees at Major Cineplex Group Plc.Unchana 
Aekngoen

   อัญชณา  เอกเงิน 

    ภาควิชาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
   วาที่รอยตรี ดร.วิชากร  เฮงษฎีกุล 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิตและดุษฎีบัณ ิต 
    บณั ิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (3) 

เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีสงตอการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ 
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางแบบรายคู
และวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด รายไดตอเดือน
อยูที่ระหวาง 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูที่ 1-3 ป ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบวาเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานแตกตาง อายุ และ
ระยะเวลาการปฏิบัตงิานทีแ่ตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานไมแตกตางกัน เมื่อหาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจ
กับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จ
ของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน สามารถอธิบายการสงผลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00

, ,
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ABSTRACT
The objectives of research include 1) to study the motivation of the staff’s 

employees at Major Cineplex Group Plc. 2) to study the retentions of the staff’s employees
at Major Cineplex Group Plc. 3) to study the motivation that effecting the retentions of the 
staff’s employees at Major Cineplex Group Plc. The sample used in this study is Major’s 
staffs that work at head office as practitioner level 354 persons. Questionnaires were used 
to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, one way ANOVA and how to analyze the multiple regression 
with the significant level at 0.05 The results are that respondents in the mostly female age is 
20-30 years old during, Bachelor's degree level, single, average monthly incomes between 
15,001-20,000 and operating periods are at 1-3 years. After testing it hypothesis, that 
factors regarding different sex, education level, status and salary resulted in different 
employees ‘retention. that factors regarding different age and working period resulted in no 
different employees ‘retention. The correlated Between the motivator factors and the 
retentions that motivation from salary, responsibility, achievement and advancement It can 
describe the impact on job retention was 66.00 percent 

Key Word : Motivation, Retentions, The correlated Between the motivator factors and 
the retentions

 

ในการทํางานธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเปนงานที่จะตองคํานึงถึงผลไดผลเสีย กําไรขาดทุน ทั้งการดําเนินงาน 

ยังเต็มไปดวยการแขงขันในทุกเร่ือง ไมวาจะดานคุณภาพของสินคาและบริการ การโ ษณาประชาสัมพันธ การตลาด 

รวมไปถึงการควบคุมตนทุนการผลิต และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ แตปญหาท่ีตองประสบกันมาทุกยุคทุสมัย คือการ
ทํางานของคนในองคการ ซึ่งจัดเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาขององคกร ทําอยางไรจะใหทรัพยากรบุคคลเหลานั้น
ทาํงานเต็มที ่เต็มความสามารถเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ทรัพยากรบุคคลถือเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนา
องคกรใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่องคกรตั้งเปาหมายไวถึงแมปจจุบันหลายองคกรชั้นนําตาง ๆ ไดมี
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานแทนแรงงาน แตทายที่สุดแลวก็ไมสามารถนํามาใชแทน
แรงงานมนุษยได 100  การที่องคกรจะสรางหรือพัฒนาบุคลากร บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองเร่ิม
ตั้งแตการจัดหาบุคลากรเขามาใหเหมาะสมกับงาน จัดใหมีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ มีสวัสดิการที่เหมาะสม 
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรแสดงศักยภาพของตนเองออกมา เชน การประกาศหรือใหรางวัลพนักงานดีเดน
ประจําเดือน กับคนที่มีความรับผิดชอบทํางานสําเร็จลุลวงไดอยางดี หรือเปนที่รักของคนอ่ืน ๆ ในองคกร เปนตน 
รวมถึงใหเกียรติและเคารพคนในองคกรทุกคน ทั้งนี้เพื่อใหพวกเขารูสึกวาองคกรมองเห็นและรับรูถึงความตั้งใจ
ทํางานของเขาและใหความสําคัญกับทุกคนอยางเทาเทียม ซึ่งเม่ือองคกรทําใหบุคลากรภายในองคกรรูสึก 

พึงพอใจและไดรับรูถึงการถูกดูแล ใสใจ ไมวาจะดานความกาวหนาในอาชีพการงานใหกับบุคลากร อันจะสงผลให
บุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกร เมื่อพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอ
องคกร ก็จะสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจ และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหนาที่ของตนจนสุดความสามารถ
ใหกับองคกร ความผูกพันตอองคกรนั้นถือไดวาเปนกุญแจสําคัญที่จะคอยชวยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและ
รวมงานอยูกับองคกรไปนาน ๆ จากงานวิจัยของ จามีกร กรพิทักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ ความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกรพิทักษศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรูสึกตอความสําเร็จ สวนปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอความพึงพอใจในการ 
และเนื่องดวยนโยบายดานทรัพยากรมนุษยของบริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนนโยบายที่สราง
แรงจูงใจและสรางความผูกพันธตอองคกรใหกับพนักงาน ซึ่งเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการคงอยูของพนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาบคุลากรใน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน) วาแรงจูงใจจะมีผลทําใหพนักงานเกิดการคงอยูใน
งานจริงหรือไม เพื่อนําผลการศึกษาทีไ่ดไปใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจุงใจของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
3 .เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีสงตอการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) 
 

1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับกาวร
ศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน) 

2. แรงจูงใจ หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน ที่มีปจจัยในดานตาง ๆ มาเปนสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราให
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการคงอยูกับองคกร 

3. การคงอยูของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) คือ การที่พนักงานเขามาทํางาน
ไดรับการตอบสนองความตองการและยังคงทํางานอยูในบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) แหงนี้เปน
ระยะเวลาอีกยาวนาน หรือโดยไมมกีารคิดที่จะลาออกจากองคกร  
 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน)  

5. พนักงาน คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับ
ปฏิบัตกิาร 
 6. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจํา
สาํนักงานใหญ ระดับปฏิบัตกิาร จํานวน 354 คน 

521



ตวัแปรตน      ตัวแปรตาม 

      

 

 

 

 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญ 
ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 354 คน 

 งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี รูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยพิจารณาจาก ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ขอมูลแรงจูงใจ และขอมูลการคงอยูในงานของ
พนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน ระดับ
การศึกษาสภานภาพสมรส  

เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา 
สถานภาพ 

เงินเดือน 

ความสําเร็จของงาน 

การไดรับการยอมรับนบัถือ 

ลกัษณะงาน 

ความรับผิดชอบ 

ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 

ดานบุคลากร 
ดานภาระงาน 

ดานองคกร 
ดานผูบริหาร 
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สวนที่ 2 ขอมูลแรงจูงใจ ประกอบดวยดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ             
ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน และดานเงินเดือน คาจางหรือ
คาตอบแทน  

สวนที่ 3 ขอมูลการคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนิเพล็กซ กรุป จํากัด ประกอบดวยดาน
บคุลากร ดานภาระงาน ดานองคกร และดานผูบริหาร  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนแบบสอบถามเปนลักษณะแบบปลายเปด เพื่อใหผูทําแบบสอบถามได
เสนอแนวคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใชในการประกอบในงานวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัไดมีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไปถึงบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจาํสํานักงานใหญ จํานวน 354 คน 

3.2 เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญ จํานวน 354 คน  

3.3 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนจากหนวยงานแลว จึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติตอไป 
โดยแบบสอบถามที่ไดแจกใหกลุมตวัอยาง มีอัตราในการตอบกลับรอยละ 100 

4.1 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

คารอยละ (Percentage) 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

คาเฉลี่ย (Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 รายงานผลดวยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

วิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนก
เปน 2 กลุม 

วิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบคุคลโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จาํแนก
มากกวา 2 กลุม 

วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)  

วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

วิเคราะหหาความสัมพนัธของตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวข้ึนไป ดวยวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วิธี Enter 
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 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการแจกแบบสอบถาม มาประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชคํานวณหาคาสถิติ ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage)  

5.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก 
ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการคงอยูในงาน โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก ความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการคงอยูในงาน เพื่อทดสอบความแตกตางดวยการ
ทดสอบคาเฉลี่ยแบบ t-test และการทดสอบความแปรปรวมทางเดียว (One Way Anova) เมื่อทดสอบแลวพบวา
มีความแตกตางเปนรายกลุม ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูอีก
คร้ังดวยสถิติ LSD (Least Significant Difference) 

5.5 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วิธี Enter  

เพื่ออธิบายการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการคงอยูในงาน 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบวา พนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน ในสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู
ระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ระหวาง 15,001-

20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานอยูที่ 1-3 ป
2. ผลจากการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) พบวาระดับแรงจูงใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 โดยมีแรงจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีแรงจูงใจมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.89 รองลงมาเปนดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทนดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 ดาน
ความสําเร็จของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ดานลักษณะงานและดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.82 และมีแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ เปนแรงจูงใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ตามลําดับ  

3. ผลจากการวิเคราะห การคงอยูในงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ บริษัท 
เมเจอร ซีนี เพล็กซ  กรุป จํา กัด (มหาชน) พบวาระดับการคงอยู ในงาน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 โดยมีการคงอยูในงานดานบุคลากร มีระดับการคงอยูในงานมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 
รองลงมาเปนดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ดานภาระงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีการคงอยูในงาน 
ดานองคกรนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ 
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4. จากการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
การคงอยูในงานแตกตาง อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานไมแตกตางกัน  

5. เมื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือ
คาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงานและสามารถ
อธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มอีทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 

 วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุระหวางปจจยัแรงจูงใจกับปจจัยการคงอยูในงาน  
 มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

จากตารางที่ 1 โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.891 ซึ่งอยูระหวาง 
1.5 – 2.5 จึงสรุปวาตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง จากการ
วิเคราะหของปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงาน ดานรวม พบวา ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน มีอิทธิพลตอ
การคงอยูในงาน ตามระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยแรงจูงใจทุกดานที่นํามาวิเคราะหสามารถ
อธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 
 Yรวม = 0.579 0.057 (ความสําเร็จของงาน) 0.187  (การไดรับการยอมรับนับถือ) -0.045 (ลักษณะงาน) 
0.219  (ความรับผิดชอบ) 0.135  (ความกาวหนาในตําแหนงงาน) 0.322  (เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน) 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานดานการไดรับการยอมรับนับถือ = 0.187 หมายความวา หากจํานวนการ
ไดรับการยอมรับนับถือเพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.187 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ = 0.219 หมายความวา หากจํานวนความรับผิดชอบ 
เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.219 

B SE Beta t sig

0.579 0.142 4.087 0.000 

ความสําเร็จของงาน 0.057 0.042 0.062 1.372 0.171 

การไดรับการยอมรับนับถือ 0.187 0.047 0.208 3.969 

ลักษณะงาน -0.045 0.043 -0.051 -1.044 0.297 

ความรับผิดชอบ 0.219 0.054 0.223 4.065 

ความกาวหนาในตําแหนงงาน 0.135 0.056 0.142 2.414 

เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน 0.322 0.052 0.332 6.202 R - - R
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คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน = 0.135 หมายความวา หากจํานวความกาวหนา 
ในตําแหนงงาน เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)          
จะเพิ่มข้ึน 0.135 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน = 0.322 หมายความวา หากจํานวน
เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.322

จากการวิเคราะหผลขอมูลในงานวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)” โดยกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน พบวาในสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุอยูระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ระหวาง 
15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานอยูที่ 1-3 ป สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับแรงจูงใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 
และ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 โดยมีแรงจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีแรงจูงใจมากที่สุด            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 รองลงมาเปนดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทนดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 ดาน
ความสําเร็จของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ดานลักษณะงานและดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.82 และมีแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ เปนแรงจูงใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ตามลําดับ            
ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปฐมวงศ สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก โดย ดานลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดบั
แรก รองลงมา คือ ดาน ความสัมพันธกับผูรวมงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสําเร็จในการทํางาน      
มีแรงจูงใจอยู ในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู ในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธ                   
กับผูบงัคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับ มากที่สุด ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานการ
ไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยู สวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสภาพการทํางาน 

มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความกาวหนา          
มีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานโอกาสที่ได รับ 
ความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับสุดทายดานเงินเดือน มีแรงจูงใจอยู
ในระดับมาก 
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2. การคงอยูในงาน ของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ 
ระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 เมื่อพิจารณารายดานของการคงอยูในงาน
แลวพบวา มีการคงอยูในงาน ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ดาน โดยมีการคงอยูในงาน ดานบุคลากร มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.41 รองลงมาเปน ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ดานภาระงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีการคง
อยูในงาน ดานองคกร นอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชัยวัฒน ตันติภาส
วศิน (2548) กลาววา มิติ 5 ดาน ซึ่งเปนปจจัยหรือองคประกอบที่มีผลตอทัศนคติที่ดีในงาน โดยคนสวนใหญจะมี
ความรูสึกตอบสนอง ตอทัศนคติตอองคกร ดังนี้ (1) ดานคาตอบแทน (2) ดานโอกาสในการกาวหนา (3) ดาน
ลักษณะงาน (4) ดานการนิเทศงาน และ (5) ดานเพื่อนรวมงาน ซึ่ง 5 องคประกอบนี้ นับวาครอบคลุมกับการ 
นํามาใชศึกษาในองคกรที่ตองการดําเนินงานตาง ๆ โดยอาศัยปจจัยทั้ง 5 ดานนี้มาเกี่ยวของในการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรักษาพนกังานใหคงอยูกับองคกรและคงอยูกับองคกรไปจน เกษียณอายุ 

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน 
คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน สามารถอธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 โดยอธิบายไดวาเม่ือปจจัย
แรงจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน เพิ่มข้ึนแนวโนมการคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) ก็จะมีโอกาสเพ่ิมข้ึน เนื่องดวยพนักงานไดมองเห็นความสําคัญของปจจัยแรงจูงใจดังกลาววาเปนแรงจูงใจ
ที่ทําใหตัวพนักงานเองรูสึกมีความผูกพันธ ทําใหพนักงานรูสึกอยากทํางานและอยูในองคกรเปนระยะเวลานาน ซ่ึง
สอดคลองกับ จามีกร กรพิทักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนกรพิทักษศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิาน คือ ความรูสึกตอความสําเร็จ สวนปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ สภาพการ
ทาํงาน การมีรายไดและสวัสดิการ ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน และนโยบายและการบริหาร 

 

 
จากการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานบริษทั เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผูวิจยัไดใหขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาในการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน และดานลักษณะงาน ไมมี

ความสัมพนัธกับการคงอยูในงาน ดังนั้น ผูบริหารในองคกรรวมไปถึงฝายทรัพยากรมนุษยควรมีการวางแผนกลยุทธ
ในเร่ืองของวิธีการสรางแรงจูงใจในการทํางานและมองเห็นเปาหมายในการทํางานของพนักงาน การใหมีสวนรวมกัน
ในการมองเห็นความสําคัญของงาน โดยมีการนําความรูและศักยภาพที่มมีาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดความประสบความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. จากผลการศึกษาในการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานความสําเร็จของงานและดานลักษณะงาน ไมมี
ความสัมพนัธกับการคงอยูในงาน ดังนั้น ผูบริหารในองคกรรวมไปถึงฝายทรัพยากรมนุษยควรมีการวางแผนกลยุทธ
ในเร่ืองของวิธีการสรางแรงจูงใจในการทํางานและมองเห็นเปาหมายในการทํางานของพนักงาน การใหมีสวนรวมกัน
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ในการมองเห็นความสําคัญของงาน โดยมีการนําความรูและศักยภาพที่มีมาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดความประสบความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

3. จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคงอยูในงาน ทั้ง 4 ดาน ผูวิจัยพบวา การคง
อยูในงานดานองคกร มีระดับการคงอยูที่นอยที่สุด ดังนั้นทีมผูบริหารในองคกร ควรวางแผนและวิธีการใชกลยุทธ 
เพื่อใหพนักงานในองคกร มองเห็นถึงความสําคัญขององคกร มองเห็นถึงเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร รวม
ไปถึงการกําหนดนโยบายตาง ๆ ในองคกร ควรสรางแรงจูงใจใหพนักงานไดมองเห็นประโยชนขององคกรเปนสิ่ง
สําคัญในการทํางาน เมื่อพนักงานทุกคนไดมองเห็นถึงความสําคัญและเปาหมายขององคกรเปนหลักแลว จะทําให
องคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว รวมไปถึงยังสามารถมีโอกาสที่จะขับเคลื่อน
ตัวไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคงขององคกรในอนาคตอีกดวย 

 1. สําหรับการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้จํากัดกลุมตัวอยางเฉพาะพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับ
ปฏิบัติการ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้นควรมีการใชหรือกระจายไปยังกลุม
ตัวอยางอ่ืน เชนระดับตําแหนงงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน หรือองคกรอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยที่แตกตาง และ
สมบูรณข้ึน 

 2. ควรมีการวิธีใชการเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบเพิ่มเติมดวย เชนการสัมภาษณรายบุคคล เพื่อนําขอมูล
ทีไ่ดมาใชในการพัฒนาองคกรและพนักงาน ตอไป 
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