Rajamangala University of Technology Thanyaburi is the technology university which focuses on
human resource development in science and technologies. We emphases on producing professional hands-on
graduates, who are ready to work, research, invent, innovate and provide innovation research to the community
and society which support industrial needs, and benefit the countries economic advancement.
On behalf of the university, board and staffs, we cordially invite all the participants from all over the
world to attend “The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering, and Interdisciplinary
Studies 2019 (2nd ASEIS 2019). The aims of this conference are to exchange and to discuss information about
the latest developments, trends, research, and future outlook in science and technology field. It also provides
a stimulating and informative forum for discussion and a platform for collaborations among professional
societies, also to enhance technical exchanges among participants through plenary lectures and technical
sessions.
On this occasion, I sincerely hope that the outcome of this meeting will be another step to provide the
opportunity for researchers and students of the Rajamangala University of Technology Thanyaburi, together
with 18 Universities from Prachachuen Research Network University. We sincerely hope that ASEIS-2019
serves as an international platform for meeting researchers from around the world, widen professional contact
and create new opportunities, including establishing new collaborations, which is useful for the development
of research to improve quality both nationally and internationally
We sincerely invite you to participate in ASEIS 2019 in Bangkok, THAILAND

(Mr. Virach Hotravaisaya)
Acting President
Rajamangala University of Technology Thayaburi, Thailand

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) has an intense commitment and in
resolution to educate, develop learning processes and support academic research, which produces qualified
graduates to society and global markets requirements. RMUTT offers courses and programs leading to
officially recognized higher education from bachelor to doctorate degrees in several areas of study. Our
29,000 alumni members are among the scientists, engineers, researchers, and innovators in industry,
universities, and government sections on professional levels.
The theme of “The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and
Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) and The 4th Prachachuen Research Network National and
International Conference (4th PRN-CON)” is to provide open discussion and valuable feedback among
prestigious researchers, with their most current and innovative achievements in applied science, engineering,
and interdisciplinary studies. The conference will include plenary speech, keynote speeches, invited speeches,
oral presentations and poster presentations. As an annual gathering, it provides an extensive platform for
scientists, researchers and scholars to present their research results and discuss the practical challenges
encountered and the solutions adopted. The previous conference ASEIS 2018 successfully held in last year,
has attracted over 150 participants from 6 countries.

(Assistant Professor Dr. Sommai Pivsa-Art)
Vice President
Rajamangala University of Technology Thayaburi, Thailand

Institute of Research and Development (IRD), Rajamangala University of Technology Thanyaburi is
committed in developing a research and enhancing a research quality to be internationally recognized. We
realized the importance of disseminating research results to society and encourage researchers to extend their
research, invention and innovation into commercialization.
The 2nd ASEIS 2019 together with 4th PRN-CON conference offers a wonderful opportunity for all the
scientists, academicians, industry people and young researchers to meet at one place to share and gain
knowledge through oral and poster presentations in the fields of technologies. Participants from the top
international academic, government and private industry of different disciplines participate in ASEIS 2019 to
identify new technology trends, development tools, product opportunities, R&D collaborations, and
commercialization partners. It is an excellent event for students to meet and discuss with lead researchers. The
conference covers all frontier topics such as information and technology, visual information processing and
color vision, innovation and technology for engineering, technology for medical science and herb,
nanotechnology and applied materials, applied science, business management and administration, and
humanity and social sciences.
We appreciate all the generous from our guests, many universities and research organizations in
Thailand and worldwide. We hope that this conference will give you valuable contacts and knowledge which
be helpful for everyone.

(Assistant Professor Dr. Warunee Ariyawiriyanan)
Director of Institute of Research and Development
Rajamangala University of Technology Thayaburi, Thailand
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ปัจจัยด้ านคุณภาพให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทมี่ ีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการผ่ านระบบ
ธุรกรรมออนไลน์ ของธนาคารกสิ กรไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขนิษฐา ศาลางาม* และ วีรศักดิ์ ประเสริ ฐชูวงศ์
คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, ปทุมธานี 12000
*
E-Mail: kanitta128@gmail.com (Phone and Fax: +66 2791 6000, +662 7917 5577)
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอที่
แตกต่ า งของผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบธุ ร กรรมออนไลน์ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิ กส์ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย (3) เพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการใช้บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง
โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เช่น
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมติฐานด้วยการทดสอบสถิติ Independent Sample : t-test,ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance (ANOVA : F-test)) และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 –
25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยไม่แตกต่างกัน ส่ วนอาชีพ และรายได้ต่อ
เดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยแตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้าน
ความสามารถของระบบ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ และด้านความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้
บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 [3] ปั จจัยด้านคุณภาพการ
แก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการใช้บริ การ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การด้านการชดเชยจากข้อผิดพลาด และด้านการ
ติดต่อ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05.
คำสำคัญ: ปั จจัยด้านคุณภาพให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจ ระบบธุรกรรมออนไลน์
1. บทนา
เ ท ค โ น โ ล ย ีจ ึง เ ข า้ ม า ม ีบ ท บ า ท ม า ก ขึ ้ น ใ น
ชีว ิต ประจ าว นั แฝงตัว อยู ใ่ นทุก กิจ กรรมของเรา จน
กลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งในชีว ิต ประจาวันของเรา ช่ว ยอานวย

ความสะดวกให้กบั เรา โดยเฉพาะอิทธิ พลของคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มาก
ที่สุดในทุก ๆ ด้านหลังจากอินเตอร์ เน็ตเข้ามามีส่วนในการ
ใช้ช ีว ิต บทบาทของธนาคารเกิด การเปลี ่ย นแปลงขึ้ น
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เช่นกัน โดยธนาคารเองก็ตอ้ งพัฒนา หรื อนาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเสริ มให้บริ การน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื ออุปกรณ์
อิเ ล ็ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ช่น โ ท ร ศ พั ท ์เ ค ลื ่อ น ที ่ แ ท็บ เล็ต
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นธุรกรรมเชิงพาณิ ชย์ออนไลน์
ที ่แ ตกต่า งไปจากการบริ ก ารเดิม ที ่ผู บ้ ริ โ ภคสามารถท า
ธุร กรรมทางการเงิน ผ่า นเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เ น็ต ซึ่ ง มีก าร
ให้บริ การในหลายๆ ด้าน อาทิ การฝากเงิน ถอนเงิน โอน
เงิน หรื อ การสอบถามยอดเงิน คงเหลือ เป็ นต้น โดยใน
อนาคตการให้บ ริ การในด้านอื่น ๆ อีก เพื่อ รองรับ ความ
ต้อ งการในการใช้บริ การของผูบ้ ริ โ ภคและจานวนผูท้ ี่ใช้
บ ริ ก าร การ ท าธุร กร รม ทาง การเ งิน ผ่า นเ ครื อ ข่า ย
อิน เตอร์ เ น็ต ที ่ม ีจ านวนเพิ ่ม มากขึ้ น อย่า งต่อ เนื ่ อ ง อัน
เนื ่ อ งมาจากความสะดวกสบาย และรวดเร็ ว ในการท า
ธุรกรรม รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ อีกด้วย
เนื่ องจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป ทาให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ต่าง ๆ จาเป็ นที่จะต้องพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ
ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ธนาคาร
พาณิ ชย์ในปั จจุบนั จึงได้มีการปรับตัวอย่างสู ง โดยธนาคาร
พาณิ ช ย์ไ ด้น าเทคโนโลยี ม าพัฒ นาฟั ง ก์ ชั่น ต่ า ง ๆ ผ่ า น
Mobile Banking Application ก็ เ ป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
ช่ อ งทาง Mobile Banking มี ก ารเติ บ โตอย่ า งสู งและมี
แนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยแอพพลิเคชัน่ ที่ถูก
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ง านได้บนสมาร์ ทโฟนที่ ช่ ว ย
รองรั บการทาธุ รกรรมทางการเงิ นให้มีค วามง่ าย สะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีธนาคารพาณิ ชย์ได้
แ ข่ ง ขั น แ ล ะ พั ฒ น า Mobile Banking Application ใ ห้
สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการบริ การสู งสุ ด ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ด้านคุณภาพให้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่มี ผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์
ของธนาคารกสิ กรไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึง
คุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ และศึกษาถึงระดับคุณภาพ

การให้บริ การอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์
ของธนาคารกสิ กรไทย เพื่อให้ผลการวิจยั นั้นเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาให้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ ข อง
ธนาคารกสิ กรไทยต่อไปในอนาคต ให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งศึ กษาปั ญหาที่ มีต่อการใช้บริ การ
และคิดค้นบริ การใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าต่อไปในอนาคต
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ
อาชี พ ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดับ รายได้ต่ อ เดื อ น ที่
แตกต่างมีความพึงพอใจในการใช้บริ การผ่านระบบธุรกรรม
ออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย ที่แตกต่างต่างกัน
2. ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-S-QUAL) ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้าน
ความสามารถของระบบ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ ด้าน
ความเป็ นส่ วนตัว ที่ มีความสัมพันธ์กันส่ งผลต่ อความพึ ง
พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารผ่ า นระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข อง
ธนาคารกสิ กรไทย
3. ปั จจัยคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่ พบระหว่างการ
ใช้ บริ การ (E-RecS-QUAL) ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อ
การใช้บริ การ ด้านการชดเชยจากข้อผิดพลาด ด้านการติดต่อ
ที่มีความสัมพันธ์กนั ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย
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กรอบแนวความคิด

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
2. วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทั้ง
เพศชายและหญิงผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคาร
กสิ ก รไทย ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน
ทั้ง หมด 5,682,415 คน (กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง, 2561)
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน
โดยใช้สูต รการค านวณของ Yamane (1973) โดยก าหนด
ระดั บ ความเชื่ อมั่ น เท่ า กั น 95 % และค่ า ระดั บ ความ
คลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่เกินกว่า 5% ระดับนัยสาคัญ .05
วิธีการสุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยผู ้ที่ ตอบแบบสอบถามต้องเป็ นผูส้ มัครใช้บริ การผ่าน
ระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย ทาการเก็บ
ข้อมู ลในเขตกรุ งเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยเก็ บ
แบบสอบถามตามสถานที่ ดังนี้ กรุ งเทพมหานครชั้นใน :
เซ็นทรัลพลาซ่ าลาดพร้าว จานวน 124 คน กรุ งเทพมหานคร

ชั้นกลาง : แฟชัน่ ไอซ์แลนด์ จานวน 164 คน กรุ งเทพมหานคร
ชั้นนอก : บิ๊กซีสะพานใหม่ จานวน 112 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุ ปตามแนวทางของวัตถุประสงค์การวิจยั
ผูว้ ิจัยได้นาแบบสอบถามนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การตลาด จานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบและให้คะแนนรายข้อ
ตามดุ ล ยพิ นิ จ เพื่ อ ท าการตรวจหาความสอดคล้อ งของ
แบบสอบถามในการพิจารณาความเที่ยงของเนื้ อหาโดยการ
วิ เ คราะห์ ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
และผูว้ ิจัยได้น าแบบสอบถามที่ ได้ท าการทดสอบ
(Try Out) กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต ้อ งการ
จานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha เป็ น
ค่าที่ใช้ในการวัดความเชื่อมัน่ หรื อค่าที่ใช้วดั ความสอดคล้อง
ภายในของค าตอบของค าถามหลาย ๆ ข้อ พบว่า ผลการ
วิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม
โดยรวม มีค่า 0.975 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.70 หรื อร้อยละ 70 จึง
จะถือว่าแบบสอบถามสามารถเชื่อถือได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษา และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
จาก 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary
Sources) และ แหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภททุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Sources)
1. แหล่ งข้อมู ลประเภทปฐมภู มิ (Primary Sources)
เป็ นข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ซึ่ ง
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
โดยให้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ จานวน 400 คน
2. แหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Sources)
ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ เอกสาร
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วิทยานิ พนธ์ วารสาร หนังสื อพิมพ์ หนังสื อ ข่าวสารต่าง ๆ ที่
เป็ นการให้ข่าวแก่ สื่อมวลชนของระบบธุ รกรรมออนไลน์
และข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต เพื่อนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิด
และสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่
ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์ ของข้อมูลใน
ส่ วนแบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
สถิ ติสาเร็ จรู ป เพื่อนาหาผลสรุ ปในการศึ กษาและทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติดงั นี้
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Means) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของตัวแปรที่
ต้องการศึ กษา โดยใช้สถิติ Independent Sample : t-test สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way Analysis
of Variance (ANOVA : F-test)) และทดสอบสมมติ ฐานโดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression
Analysis)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ใ ช้บ ริ การ
ระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข องธนาคารกสิ ก รไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 253 คน(ร้อยละ 63.25) มีอายุ 26-40 ปี
จ านวน 234 คน (ร้ อ ยละ 58.50) มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ
ปริ ญญาตรี จานวน 271 คน (ร้อยละ 67.75) มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 260 คน (ร้ อยละ 65.00) มี รายได้ต่อ
เดือน 10,001 – 25,000 บาท จานวน 160 คน (ร้อยละ 40.00).
จากการศึ กษาปั จจัยทางด้านคุณภาพการให้บริ การ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-S-QUAL) ของระบบธุ ร กรรม
ออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่

ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทา
ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ด้ า นความเป็ นส่ วนตั ว โดยรวม
ผูใ้ ช้บริ การระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความเห็ นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
3.82) โดยด้านการท าให้บ รรลุ ผ ลสาเร็ จ (Fulfillment) ใน
ระดับ มาก (𝑥̅ = 3.89) รองลงมา คื อ ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) (𝑥̅ = 3.83) และด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
(𝑥̅ = 3.81) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านความสามารถ
ของระบบ (System Availability) (𝑥̅ = 3.76)
จากการศึกษาปั จจัยทางด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหา
ที่ พ บระหว่า งการใช้บ ริ ก าร (E-RecS-QUAL) ของระบบ
ธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย แบ่ งออกเป็ น 3
ส่ วนได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ ด้านการ
ชดเชยจากข้อผิดพลาด ด้านการติดต่อ โดยรวมผูใ้ ช้บริ การ
ระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข องธนาคารกสิ ก รไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ความเห็ นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.67)
โดยด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ (Responsiveness)
ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.77) รองลงมา คื อ ด้ า นการติ ด ต่ อ
(Contact) (𝑥̅ = 3.63) และด้านการชดเชยจากข้อ ผิดพลาด
(Compensation) (𝑥̅ = 3.61)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ ของ
ธนาคารกสิ กรไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ คคล
แตกต่างส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบ
ธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยที่แตกต่างกัน ผล
การทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของ
ผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กร
ไทยที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ผ่ า นระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข องธนาคารกสิ ก รไทยไม่
แตกต่ า งกัน อย่า งมี ร ะดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
ในขณะที่ อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ นของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารที่
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แตกต่างกันสงผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริ การผ่ า น
ระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยแตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-S-QUAL) มี ความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของ
ธนาคารกสิ กรไทยผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ด้าน
ประสิ ท ธิ ภาพ (Efficiency) ด้านความสามารถของระบบ
(System Availability) ด้ า น การ ท าใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ลส าเร็ จ
(Fulfillment) ด้า นความเป็ นส่ ว นตัว (Privacy) ส่ ง ผลต่ อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์
ของธนาคารกสิ กรไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 โดยด้ า นที่ มี อิ ท ธิ พลที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กร
ไทยมากที่สุด คือ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ (Fulfillment)
(β = 0.223) รองลงมา คื อ ด้า นความสามารถของระบบ
(System Availability) ( β = 0.218) ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency) (β = 0. 0.197) และน้อยที่สุด คือ ด้านความเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) (β = 0.131)
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการแก้ ไ ข
ปั ญหาที่ พ บระหว่ า งการใช้ บ ริ การ (E-RecS-QUAL) มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบ
ธุ รกรรมออนไลน์ ของธนาคารกสิ กรไทย ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า ด้า นการตอบสนองต่ อ การใช้บ ริ การ
(Responsiveness) ด้ า น ก า ร ช ด เ ช ย จ า ก ข้ อ ผิ ด พ ล า ด
(Compensation) ด้านการติดต่อ (Contact) ส่ งผลต่อความพึง
พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การผ่ า นระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข อง
ธนาคารกสิ กรไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
โดยด้านที่มีอิทธิพลที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่าน
ระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยมากที่สุด คือ
ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ (β = 0.469) รองลงมา
คื อ ด้านการติ ดต่อ (Contact) (β = 0.171) และน้อยที่ สุด คื อ
ด้านการชดเชยจากข้อผิดพลาด (Compensation) (β = 0.136)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การผ่านระบบธุ รกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กร
ไทยแตกต่างกัน จาแนกด้านเพศ
เพศ จานวน 𝒙
̅ SD t
ชาย 147 4.00 0.74 1.42
หญิง 253 3.89 0.74

Sig.(2-tailed)
0.159

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยแตกต่างกัน จาแนกด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
อายุ
จานวน
SD
F
Sig.
̅
𝒙
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี
112
3.80
0.78
26-40 ปี
234
3.99
0.70
1.681
0.170
41-55 ปี
47
3.96
0.82
มากกว่า 55 ปี
7
4.00
0.82
ระดับการศึกษา
จานวน
SD
F
Sig.
̅
𝒙
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
63
3.94
0.78
ปริ ญญาตรี
271
3.91
0.73
0.681
0.564
ปริ ญญาโท
63
3.99
0.77
สูงกว่าปริ ญญาโท
3
4.44
0.96
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อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
อาชีพอิสระ
รับจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 – 40,000 บาท
40,001 – 55,000 บาท
55,001 – 70,000 บาท
70,000 บาทขึ้นไป

จานวน
71
23
12
20
260
14
จานวน
67
160
92
36
21
24

SD
0.78
0.65
1.21
0.71
0.73
0.74
SD
0.84
0.70
0.66
0.84
0.67
0.71

̅
𝒙
3.65
4.00
3.72
4.25
3.99
4.02
̅
𝒙
3.62
3.94
4.07
3.91
4.25
3.99

F

Sig.

3.339

0.006*

F

Sig.

3.875

0.002*

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) จาแนกด้าน
อาชีพ
นักเรียน/
นิสิต/
นักศึกษา

อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/
นักศึกษา
อาชีพอิสระ
รับจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่ วนตัว
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

-

รับจ้ างทั่วไป

เจ้ าของกิจการ/
ธุรกิจส่ วนตัว

พนักงาน
บริษัท
เอกชน

ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

-0.35 (0.051) -0.07 (0.769)

-0.595*(0.001)

-0.330*(0.001)

-0.37 (0.086)

-0.25 (0.266)
-0.527* (0.049)

0.01 (0.930)
-0.26 (0.224)

-0.02 (0.924)
-0.30 (0.296)

-

0.26 (0.121)

0.23 (0.377)

-

-0.04 (0.851)

อาชีพอิสระ

-

0.28 (0.288)
-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี Dunnett’s T3 จาแนกด้านระดับรายได้ต่อเดือน
อาชีพ
ต่ากว่า 10,000 บาท

ต่ากว่า
10,000 บาท
-

10,001 – 25,000
บาท
-0.32 (0.101)

25,001 – 40,000
บาท
-0.444* (0.007)

40,001 – 55,000
บาท
-0.28 (0.799)

55,001 – 70,000
บาท
-0.629*(0.016)

70,000 บาท
ขึน้ ไป
-0.36(0.480)

-

-0.13(0.922)

0.04(1.00)

-0.31(0.547)

-0.04(1.000)

-

0.16(0.994)

-0.19(0.981)

0.08(1.000)

-

-0.35(0.744)

-0.08(1.00)

-

0.27(0.951)

10,001 – 25,000 บาท
25,001 – 40,000 บาท
40,001 – 55,000 บาท
55,001 – 70,000 บาท
70,000 บาทขึ้นไป

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย
ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

B

Std. Error

𝛃

t

Sig.

ค่าคงที่
ด้านประสิ ทธิภาพ (𝑥1 )

0.887
0.205

0.161
0.066

0.197

5.506
3.116

0.000
0.002*

ด้านความสามารถของระบบ(𝑥2 )

0.228

0.072

0.218

3.194

0.002*

ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ(𝑥3 )

0.235

0.081

0.223

2.890

0.004*

ด้านความเป็ นส่วนตัว(𝑥4 )

0.128

0.054

0.131

2.377

0.018*

R = 0.696 R2 = 0.484 Adj.R2 =0.479 SEE = 0.537 F=92.67 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 2.096
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการใช้บริ การ (E-RecS-QUAL) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย
ปัจจัยด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่ างการใช้ บริการ

B

Std. Error

𝛃

t

Sig.

ค่าคงที่
ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ(𝑥1 )
ด้านการชดเชยจากข้อผิดพลาด(𝑥2 )

1.057
0.496
0.124

0.144
0.063
0.053

0.469
0.136

7.361
7.892
2.347

0.000
0.000*
0.019*

ด้านการติดต่อ(𝑥3 )

0.154

0.048

0.171

3.196

0.002*

R = 0.717 R2 = 0.514 Adj.R2 =0.511 SEE = 0.520 F=139.877 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 2.005
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการใช้บริ การ (E-RecS-QUAL) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทย
ปัจจัย

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.159
ไม่แตกต่าง
อายุ
F-Test
0.170
ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
F-Test
0.564
ไม่แตกต่าง
อาชีพ
F-Test
0.006*
แตกต่าง
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.002*
แตกต่าง
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-S-QUAL)
ด้านประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
MRA
0.002*
มีความสัมพันธ์
ด้านความสามารถของระบบ (System Availability)
MRA
0.002*
มีความสัมพันธ์
ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ (Fulfillment)
MRA
0.004*
มีความสัมพันธ์
ด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
MRA
0.018*
มีความสัมพันธ์
ปั จจัยด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการใช้บริ การ (ERecS-QUAL)
ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ (Responsiveness)
MRA
0.000*
มีความสัมพันธ์
ด้านการชดเชยจากข้อผิดพลาด (Compensation)
MRA
0.019*
มีความสัมพันธ์
ด้านการติดต่อ (Contact)
MRA
0.002*
มีความสัมพันธ์
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้านคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
4. สรุปผล
ธนาคารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั มาเป็ น (E-S-QUAL) เป็ นปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุ ง ผูใ้ ช้บริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ธนาคารควรพัฒนา
รู ปแบบการให้บริ การบริ การผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ได้ ระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อนาไปสู่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
ดังนี้
1. ด้า นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จากผลการศึ ก ษาพบว่า ด้านที่ มีอิทธิ พลที่ มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผ่า น
อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้ ระบบธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิ กรไทยมากที่สุด คือ
ผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ ของธนาคารกสิ กรไทย ดังนั้น ด้านการท าให้บ รรลุ ผ ลสาเร็ จ (Fulfillment) ธนาคารควร
ธนาคารกสิ กรไทยและนักสื่ อสารการตลาดควรพัฒนากล พัฒนาระบบธุ รกรรมออนไลน์ให้สามารถรายงานสถานะ
ยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้งานที่ มีอาชี พ หรื อผลการทารายการได้ถูกต้อง สามารถทารายการต่าง ๆ
และรายได้ที่แตกต่างกัน เพื่อนาไปสู่ความพึงพอใจในระดับ ได้อย่างรวดเร็ ว และมีการยืนยันข้อมูลการทารายการต่าง ๆ
ที่ สูงขึ้นทั้งต่อระบบธุ รกรรมออนไลน์ และธนาคารกสิ กร เช่น ระบบแจ้งผลผ่าน E-mail หรื อ SMS ด้านความสามารถ
ไทย พึงพอใจเชิงบวกและมีการใช้งานเพิ่มมากยิง่ ขึ้นต่อไป ของระบบ (System Availability) ธนาคารควรพัฒนาระบบ

- 19 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

ธุรกรรมออนไลน์ให้สามารถคานวณรายการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา เช่น ค่าธรรมเนียม และระบบจะต้องสามารถ
ท างานได้อย่า งหยุด นิ่ งหลัง จากการบันทึ ก ข้อ มู ล รวมทั้ง
สามารถใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และมีความพร้อมใช้งานทุก
เวลา ด้านประสิ ท ธิ ภาพ (Efficiency) ธนาคารควรพัฒ นา
ระบบธุ รกรรมออนไลน์ให้สามารถทาธุ รกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ วและมีวิธีการใช้ง่ายต่อการเข้าใจ ส่ วนด้านที่ทา
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความถึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy) หมายถึงระดับความเป็ นส่ วนตัวและการ
รั กษาความลับของผูใ้ ช้บริ การ แต่ธนาคารก็ยงั ควรพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ใ นเรื่ อ งของ ธนาคาร
จะต้อ งป้ อ งกัน ข้อ มู ล ทางการเงิ น เช่ น หมายเลขบัญ ชี
หมายเลขบัตรเครดิ ต ข้อมูลพฤติกรรมการทาธุ รกรรมของ
ลูกค้า เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความมัน่ ใจและไว้วางใจในการ
ใช้บริ การเพื่อนาไปสู่ความพึงพอใจ
3. ด้านคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบระหว่างการ
ใ ช้ บ ริ การ (E-RecS-QUAL) จ ากผ ล การ ศึ กษ าพบว่ า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับคุณภาพการแก้ไขปั ญหาที่พบ
ระหว่างการใช้บริ การเช่นกัน ดังนั้นธนาคารควรจะพัฒนา
ปรับปรุ งให้ส่วนนี้ ดว้ ย โดยด้านที่มีอิทธิ พลที่มีต่อความพึง
พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารผ่ า นระบบธุ ร กรรมออนไลน์ ข อง
ธนาคารกสิ กรไทยมากที่ สุด คือ ด้านการตอบสนองต่อการ
ใช้บริ การ (Responsiveness) ธนาคารจะต้องให้ความสาคัญ
กับการอานวยความสะดวกสบายในการแก้ไขปั ญหาในการ
ทาธุ รกรรม การรับประกันความถูกต้องในการทาธุ รกรรม
พนักงานจะต้องมี ความสามารถในแก้ไขปั ญหาในการทา
ธุ รกรรมที่ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงอยู่และ มีความพร้อมใน
การดู แลปั ญหากับผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การความพึง
พอใจ รองลงมา คือ ด้านการติดต่อ (Contact) เป็ นด้านที่ทา
ให้ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารเกิ ด ความถึ ง พอใจ ธนาคารควรจะพัฒ นา
ปรั บปรุ ง ในเรื่ องของความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการ
แก้ไขปั ญหา การให้หมายเลขติดต่อกรณี พบปั ญหาในการใช้

และมี ก ารมี เ จ้า หน้า ที่ ใ ห้บ ริ ก ารตอบค าถามแบบ Online
เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การความพึงพอใจ และด้านการชดเชยจาก
ข้อ ผิ ด พลาด (Compensation) เป็ นด้านที่ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
เกิดความถึงพอใจ ธนาคารควรจะพัฒนา ปรับปรุ ง ในเรื่ อง
ของกระบวนการยกเลิกรายการ/บริ การที่เหมาะสมอยู่ มีการ
ชดเชยจากข้อผิดพลาดจากการไม่ตรงตามเวลา และมี การ
ชดเชยจากข้อ ผิดพลาดที่ พ บจากการทาธุ รกรรม เพื่ อ การ
สร้างความมัน่ ใจ ความน่าเชื่อถือ และความเอาใจใส่ ในการ
แก้ปัญหาของลูกค้า จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้ภาพลักษณ์
ของธนาคาร และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจในการซื้อที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ ตกแต่ ง
รถจักยานยนต์ ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
สัภยา ปริวราพันธ์ และ พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู *
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
*
E-mail: Pashatai.c@rsu.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ในจังหวัดปทุมธานีผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ t-test, F-test และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คุ ณ การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า (1) ปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยาน
ยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่วนประสมการที่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี (3) ปั จจัยด้าน
แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ และแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล การตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง
รถจักยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: ปั จจัยส่วนประสมการตลาด, ปั จจัยแรงจูงใจ, การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์
1. บทนา
ในปั จจุบนั การเดิ นทางบนท้องถนนนั้นไม่สะดวก
เหมือนแต่ก่อน เนื่ องจากจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทา
ให้ จ านวนรถยนต์ เ พิ่ ม ขึ้ น ประชากรจึ ง ต้อ งการความ
สะดวกสบายในการเดินทางที่มาขึ้น ดังนั้นรถจักรยานยนต์
จึ ง เป็ นตัว เลื อ กอี ก ทางหนึ่ งส าหรั บ ผู ้ที่ ใ ช้ ร ถใช้ถ นนที่
สามารถทาให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายและรวดเร็ วมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ค วามคล่ อ งตัว และประหยัด เวลาในการ
เดิ นทาง โดยเฉพาะในเวลาเร่ งด่วน จึ งทาให้ผูค้ นบางส่ วน
นั้นหันใช้รถจักรยานยนต์กนั มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั แต่จาก
สถิติจานวนรถที่ใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายในปี พ. ศ. 2559
รวมทั้งประเทศ พบว่า มีการจัดทะเบียนรถจักยานยนต์ใหม่

เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นจานวน 1,914,131 คัน (กลุ่มสถิติการ
ขนส่ง กรมแผนงาน, 2560)
นอกจากรถจักรยานยนต์น้ นั มี ให้เลื อกหลากหลาย
แบรนด์แต่ละแบรนด์จะมีรูปทรงและเอกลักษณ์ของตัวรถ
ซึ่ งแตกต่างกันออกไปหลายประเภท ความจุของเครื่ องยนต์
รวมถึงราคาที่ แตกต่างกันออกไป ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบ
ความนิ ยมของแต่ละประเภทหรื อลักษณะของตัวรถได้จาก
ความชอบบุคคลนั้น ๆ จะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะ
มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
นั้นสามารถแบ่งประเภทได้ 9 ประเภทคือ สปอร์ ต ทัวริ่ ง ช็
อปเปอร์ หรื อทรงครุ ยเซอร์ เน็คเก็ต เอ็นดูโร่ โมตาร์ด ดูออล
เพอร์โพส สกู๊ตเตอร์ และโมโตครอส ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีต้งั แต่
ขนาดความจุ ข องเครื่ อ งยนต์ต้ ัง แต่ 250 ซี ซี ขึ้ น ไปแล้ว
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(Boxzaracing, 2558) การตกแต่งรถมอเตอร์ ไซด์ก็เป็ นส่ วน
สาคัญของผูท้ ี่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซด์
รถจักรยานยนต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ประชาชนจึง
หันมาสนใจรถจักรยานยนต์ ทาให้การเดิ นทางสะดวกขึ้ น
และรวดเร็ วขึ้น การขับขี่คล่องตัวขึ้น อีกทั้งการหาพื้นที่จอด
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ราคาของตัวสิ นค้าที่มีฐานผลิตในประเทศ
ไทยมีราคาที่ ถูกลง จึ งทาให้ผูบ้ ริ โภคจับต้องได้ง่ายมากขึ้น
โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ชอบในความเร็ ว และมีความสนใจใน
ตัวสิ นค้านั้น ๆ แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เพราะสมัยก่อนที่มี
ราคาสู งกว่าในปั จจุบนั เพราะว่าต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
อีกทั้งยังมีการผ่อนชาระเป็ นรายเดือนจึงทาให้คนที่สนใจรถ
จักยานยนต์ Big Bike มี ค วามต้องการมากขึ้ น ในแต่ละปี
มี ก ารจดทะเบี ย นรถจัก รยานยนต์ม ากกว่า 1ล้า นคัน
(กรมการขนส่งทางบก, 2561)
การตกแต่งรถมอเตอร์ ไซค์ มี อุปกรณ์ หลากหลาย
อย่างในการตกแต่งรถจักยานยนต์ ยกตัวอย่างเช่น เป็ นใน
ส่ วนของตัวรถ ล้อแม็ก ส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ และ ท่อ
ไอ เ สี ย ห รื อ อุ ปกร ณ์ ตกแต่ งมอ เต อร์ ไซค์ อื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อไปจากผูผ้ ลิตติดตั้งมาใช้จากโรงงาน ที่ ทาให้ตวั
รถมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปตามความชอบของแต่ละคน
ท าให้ มี จุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป นอกจากนี้ อุ ป กรณ์
ตกแต่ ง รถจัก ยานยนต์บ างชิ้ น ไม่ ไ ด้ท าออกมาเพื่ อ ความ
สวยงามเพี ย งอย่า งเดี ยว ยัง มี ป ระโยชน์ ในเรื่ องอื่ น ๆ อี ก
อย่ า งเช่ น กระจกข้า งแต่ ง ที่ ก ระจกสามารถตัด แสงได้
อุปกรณ์กนั ล้มที่ติดเข้ากับตัวรถมีประโยชน์ในเรื่ องเวลารถ
เกิ ดอุบัติเหตุ ทาให้ท้ งั ตัวบุ คคลและตัวรถจักยานยนต์เกิ ด
ความเสี ยหายที่นอ้ ยลงกว่ารถจักยานยนต์ที่ไม่ได้ติดอุปกรณ์
ป้ อ งกัน (Checkraka, 2559) และจากผลสรุ ปยอดขายของ
บริ ษ ัท สิ ท ธิ ผ ล 1919 จ ากัด ผูด้ ู แ ลด้า นการตลาดและจัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยางรถจักยานยนต์ ไออาร์ ซี โคม
ไฟและหลอดไฟ โซ่และชุดโซ่-สเตอร์ ดี.ไอ.ดี หัวเทียนเด็น
โซ่ น้ ามัน เครื่ อ ง และ สายพาน ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า
ยอดขายเติบโตขึ้นและมีมูลค่ารวมอยูท่ ี่ 2,057 ล้านบาท เมื่อ

เที ยบกับปี พ.ศ. 2552 ยอดขายรวม 1,700 ล้านบาท เฉลี่ ย
สูงขึ้นประมานร้อยละ 21 (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2554)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาความแตกต่างปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก ยานยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการซื้ อที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ปกรณ์ ต กแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่าง
กัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ อุปกรณ์
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการซื้ อ ได้แก่ แรงจู งใจที่ เกิ ด
จากเหตุผล แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี
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กรอบแนวคิด

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
แนวทางในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ สุ น ทรี
พัชรพันธ์ (2541อ้างถึงใน ธัญญ์ชยา อ่อนคง, 2554, น. 1314) ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ วา่ บุคคลแต่ละ
คนนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่ แตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะที่
มองเห็นได้ จากภายนอกที่บุคคลคนอื่นสามารถมองเห็นได้
และลัก ษณะภายในจิ ต ใจ เช่ น เพศ อายุก ารศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ สังคม และศาสนา เป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาถึงปั จจัย
เหล่านี้จะทาให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลได้ชดั เจนขึ้น อีก
ทั้ง คนที่ มี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ก็
อาจจะมีลกั ษณะทาง จิตวิทยาแตกต่างกันเช่นกัน นอกจากนี้
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2550, น. 57-59) กล่ า วว่า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครั ว รายได้อ าชี พ การศึ ก ษา ซึ่ งเกณฑ์
ทางด้านประชากรศาสตร์ เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นักการตลาด
นิ ยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์

จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญ และสถิติที่สามารถวัดได้ของประชากร ที่
ช่วยในการกาหนดเป้ าหมายทางการตลาด รวมทั้งง่ายต่อการ
วัดผลมากกว่าตัวแปรอื่น เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ ที่
สาคัญ ประกอบไปด้วยตัวแปรที่สาคัญ
2. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การ
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด Kotler and Keller (2012) กล่าวว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ ใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ของกิ จการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด โดยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างสู งสุ ด นอกจากนี้ การนาข้อมูลจากส่ ว น
ประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์ จะช่ วยให้นัก การตลาด
เข้า ใจถึ ง ผลกระทบของกิ จ กรรมทางการตลาดในแต่ ล ะ
กิ จ กรรมได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งแม่ น ย า ทั้ง นี้ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดประกอบด้วยกิ จกรรม 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้า นราคา (Price) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
(Place) และด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด (Promotion)
ทั้ งนี้ ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) กล่ า วไว้ว่ า
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาขาย
(Price) หากผลิตภัณฑ์น้ นั มีมูลค่ามากกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ และกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า สถาบันทางการตลาด
อาจจะเป็ นคนกลางในส่ ว นต่ า ง ๆ กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยในการ
กระจายตัวสิ นค้าประกอบด้วย การคลังสิ นค้า การขนส่ ง
และการเก็ บ รั ก ษาคลัง สิ น ค้า นอกจากนี้ สถานที่ เ ป็ น
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจซึ่ งสอดคล้องกับการส่ งมอบ
แก่ผบู ้ ริ โภค และการส่งเสริ มการตลาด คือ การสื่ อสารข้อมูล
ทางการตลาดระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ จึงต้องสร้างความสอดคล้องให้
เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อ สนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
3. ทฤษฎีและแนวคิดด้านแรงจูงใจในการซื้อ
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยด้า นแรงจู ง ใจใน
การซื้ อ สุ ชาดา สุ ขบารุ งศิลป์ (2553 น.17) กล่าวว่าแรงจูงใจ
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หมายถึง สิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวบุคคลเป็ นแรงขับให้เกิดเป็ นพลัง
ของแต่ละบุคคลที่ทาให้การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจน
ส าเร็ จ โดยมี ก ระบวนการเกิ ด จากการที่ บุ ค คลนั้นมี ค วาม
คาดหวัง ความต้องการและเป้ าหมายในชี วิต ทาให้เกิดแรง
ขับเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายเพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิ พล
ในการกระตุน้ ให้บุคคลนั้น ๆ แสดงพฤติกรรมออกมาตาม
ความต้องการและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อให้ตวั เองนั้นได้
สิ่ งที่ คาดหวังหรื อสิ่ งที่ ตอ้ งการทั้งนี้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การซื้ อประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจที่ เกิ ดจาก
เหตุผลและด้านแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์
4. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การ
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินนั ท์ วารี วนิ ช (2551, น.
97-98) กล่ า วว่ า กระบวนการการตัด สิ น ใจ ซื้ อ (Buying
Decision Process) ถึ ง แม้ผูซ้ ้ื อ จะมี ล ัก ษณะการซื้ อ เหตุ ผ ล
หรื อ ความชอบที่ แ ตกต่า งกัน แต่ ผูซ้ ้ื อ จะมี ข้ นั ตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2550) กล่าว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตระหนักรู ้ถึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมหลังซื้ อ ขั้นตอนดังกล่าวอาจ
ข้ามหรื อย้อนกลับไปเริ่ มขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ ง มีผลกระทบ
หลังจากการซื้อ
2. วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) โดยใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ (Convenience
Sampling) เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่
แน่ นอน ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จาก
การคานวณด้วยสู ตรของ William G. Cochran (1977) ผูว้ ิจยั
เก็ บ ข้อ มู ล จ านวน 400 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง

(Purposive sampling) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้
คะแนน แบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อมัน่
ด้วยครอนบาค (Cronbach's Alpha) โดยรวม มีค่าตั้งแต่ 0.70
ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบ ถามมีความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์
สถิ ติเชิ งพรรณนา โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเ ชิ ง
อนุ ม าน ได้แ ก่ Independent Sample t-Test และ One-Way
ANOVA และMultiple Regression Analysis โดยวิธี Enter 2
ครั้งโดยมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 270 คน
(ร้ อ ยละ 67.50) มี อ ายุ 21-30 ปี จ านวน 185 คน (ร้ อ ยละ
46.00)มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อ เที ยบเท่ าจานวน
201 คน (ร้ อยละ 50.25) มี อาชี พรั บจ้าง / อาชี พอิ สระมาก
ที่ สุด จานวน 114 คน (ร้อยละ 28.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 163 คน (ร้อยละ 40.75)
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั จจั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
คิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด (X̅ = 4.21) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.26) รองลงมาด้านราคา
(X̅ = 4.25) และน้อยที่ สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(X̅ = 3.30)
1. ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
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ปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ ตกแต่งรถจักรยานยนต์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มี อ านาจการพยากรณ์ ร้อ ยละ 24.9 โดยด้านที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มากที่ สุด คือ ด้านช่องทางการ

จัด จ าหน่ า ย (  = 0.374) และน้อ ยที่ สุ ด ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ ( = 0.189)
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการซื้ อ ได้แก่ แรงจูงใจที่ เกิ ด
จากอารมณ์ และแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล การตลาด ส่ งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มี อานาจการพยากรณ์ ร้อยละ 29.5 โดยด้านที่ มีอิทธิ พลต่อ
การการตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี คือ แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล
( = 0.320) และ แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ( = 0.320)

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อุ ปกรณ์ ตกแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ส่ วนประสมทางการตลาด

b

Std. Error

(Constant)

1.969

0.195

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)

0.351

0.049

ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)

0.180

0.049

t

Sig.

10.081

0.000

0.374

7.239

0.189

3.658



Tolerance

VIF

0.000*

0.703

1.422

0.000*

0.703

1.422

R = 0.503, R2 = 0.253, Adjusted. R2 = 0.249, SEest = 0.406, F = 67.265, Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์
ตกแต่ งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณอยูใ่ นระดับมาก
(R = 0.503) มีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 24.9 (Adjusted
R2 = 0.249) และมี ความคลาดเคลื่ อนในการพยากรณ์ เท่ ากับ
0.406 (SEest = 0.4068) โดยมี ค่า Tolerance อยู่ที่ 0.703และมี
ค่า VIF อยู่ที่ 1.422จึ งสรุ ปได้ว่าไม่เกิ ดปั ญหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา,
2551)
4. สรุปผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์
พบว่า เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ ตกแต่งรถจักรยานยนต์
ของผู ้บ ริ โภคในจั ง หวัด ปทุ ม ธานี แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. เพศ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากงานวิจยั พบว่า
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เพศชายตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์มากกว่า
เพศหญิง ทั้งนี้ อาจเพราะว่า การเรี ยนรู ้ของเพศชายตั้งแต่เล็ก
จนโตจะแตกต่างจากเพศหญิง อย่างเพศชายจะเห็นตัวอย่าง
อย่างบิ ดาต้องขับรถหรื อแต่งรถ แต่อย่างเช่ น เพศหญิงจะ
เห็นมารดารักสวยรักงาม ซึ่งเป็ นตัวอย่างทาให้ความต้องการ
ในเรื่ องของอุปกรณ์ตกแต่งรถและรถยนต์มีมากกว่าผูห้ ญิง
2. อาชี พ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากงานวิจยั พบว่า
นั ก เรี ยน / นั ก ศึ ก ษามี ก ารตัด สิ น ใจซื้ ออุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีมากกว่าใน
ทุกสายอาชีพ ทั้งนี้ อาจเพราะว่าการตกแต่งรถจักรยานยนต์
เป็ นที่ นิ ย มอย่ า งสู ง ในหมู่ ว ัย รุ่ นหรื อที่ ย ัง เป็ นนั ก เรี ยน
นัก ศึ ก ษา ท าให้เ กิ ด ค่ า นิ ย มในคนกลุ่ ม นี้ อยู่ใ นระดับที่ สูง
ทั้ง นี้ จะท าให้ค่ า นิ ย มในการตกแต่ ง รถจัก รยานยนต์ต าม
รู ปแบบของแต่ละบุคคลนั้น เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม
หรื อในกลุ่มของตน และคานึ งถึ งสิ่ งที่ ตนเองอยากจะเป็ น
จุดเด่นของกลุ่มตลอดเวลา
3. รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากงานวิจัยพบว่า ผูท้ ี่ มีรายได้ ต่ ากว่าหรื อเท่ ากับ 10,000
บาท มีการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มากกว่า ผูท้ ี่มีรายได้ 10,00120,000 บาท เพราะ ผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จะจัดอยู่
ในกลุ่ ม วัย รุ่ น ที่ มี อ าชี พ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากกลุ่ ม
นักเรี ยนนักศึกษายังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิ นจา
กาครอบครัว จึงทาให้การตัดสิ นใจในการซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง
รถจักรยานยนต์มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า กลุ่มที่มีรายได้
สู ง ส่ วน ผูม้ ีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อ
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี น้อยกว่า ผูท้ ี่มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท จะเห็น
ได้วา่ ผูท้ ี่มีรายได้สูงมีการตัดสิ นใจซื้อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่า
เพราะว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงจะมีศกั ยภาพในการซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มี

รายได้ ต่ า เนื่ อ งจากผู ้ที่ มี ร ายได้สู ง มี มี ก ารงานที่ ม ั่น คง
สามารถจัดการเรื่ องการเงินได้ง่าย และมีเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถน ามาใช้จ่ า ยในสิ่ ง ที่ ต นเองพึ ง พอใจในการซื้ อ
อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
พบว่า ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่ง
รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัด ปทุ ม ธานี อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจการพยากรณ์ ร้อย
ละ 24.9 สามารถอภิปรายรายด้านตามค่าน้ าหนัก ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ น
อันดับแรก จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ จะตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพราะมี
ช่ างซ่ อมเพื่อรองรั บการให้บ ริ ก ารกับลู กค้าอย่างเพี ย งพอ
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก การที่มีช่างมาบริ การอย่างเพียงพอทาให้
ลูกค้าเกิ ดความพอใจในเวลาที่ รวดเร็ วในการใช้บริ การ ทา
ให้ ไ ม่ เ สี ย เวลาในการรอในการใช้ บ ริ การ และผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ อ เพราะ สถานที่ จดั
จ าหน่ า ยและศู นย์บริ ก ารอยู่ที่ทาเลที่ สะดวกและสามารถ
เดินทางได้ง่าย เนื่ องจาก สามรถเดินทางไปร้านที่บริ การได้
ง่าย สะดวกรวดเร็ วในการใช้บริ การ หรื อ ถ้าเกิ ดการความ
ผิ ด ปกติ ข องอุ ป กรณ์ ที่ ซ้ื อ ไปจะง่ า ยต่ อ การที่ น าอุ ป กรณ์
กลับ ไปที่ ร้ า นที่ จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์
เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชารุ ด ทั้งนี้ ช่องทางการ
จัดจาหน่ายเป็ นรู ปแบบของการย้ายสิ นค้าจากต้นทางไปยัง
ปลายทางของอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ อย่างเช่น จาก
โรงงานผลิตนาผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าที่จดั จาหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งรถจักรยานยนต์เพื่อส่งต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นอันดับ
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สุดท้าย จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพราะมีการ
รับประกันสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่ องจากการที่
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าออกไปนั้น ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับรู ้ได้วา่
สิ น ค้า ที่ ผูบ้ ริ โ ภคซื้ อ ไปนั้น ช ารุ ด หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ ต่ อตัว
สิ นค้าหรื อไม่ ทาให้ทางผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของสิ นค้าต้องมีการ
รับประกันสิ นค้าในระยะเวลาที่ กาหนดหรื อข้อตกลงที่ ได้
กาหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้ามากยิ่งขึ้น
ซึ่ งจะช่ ว ยในการซื้ อสิ นค้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จะตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพราะ มีการให้บริ การหลังการขาย
ตอบข้อสงสัย และแนะนาการบริ การให้กบั ลูกค้าได้อย่างดี
ทั้งนี้ การสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าหลังจากที่ผบู ้ ริ โภค
ซื้ อสิ นค้าไป หรื อให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าว่า ต้อง
บารุ งรักษาด้วยวิธีไหนที่ถูกต้อง หรื อ วิธีติดตั้งอย่างถูกต้อง
ถ้าหากลูกค้านาไปติดตั้งเอง ทาให้ลูกค้าเกิ ดความสบายใจ
ในการบริ โภคสิ น ค้า ของผู ้ป ระกอบการมากยิ่ ง อี ก ทั้ง
ผูบ้ ริ โภคไม่เสี ยเวลาในการเข้ามาที่ศูนย์บริ การเพื่อสอบถาม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้า และ ยังมีการบริ การหลังการขายที่ให้
ค าแนะน าที่ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า อย่ า งเป็ นระยะ ตามที่ บ ริ ษ ัท
กาหนด ทาให้ผบู ้ ริ โภคสิ นค้ามีความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้า
มากยิง่ และมีอตั ราในการกลับมาซื้อใหม่ได้อีกด้วย
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
พบว่า แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล และแรงจูงใจที่เกิด
จากอารมณ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัด ปทุ ม ธานี อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจการพยากรณ์ ร้อย
ละ 29.5 สามารถอภิปรายรายด้านตามค่าน้ าหนัก ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจที่เกิ ดจากเหตุผล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นลาดับ
แรก จากผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะ

ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพราะเทคนิ ค
การออกแบบ วิธีการติดตั้งชิ้นส่ วน ไม่ทาให้ตวั รถเกิดความ
เสี ยหาย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคต้องคานึงถึงสิ นค้าที่ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค และยังคานึ งถึงคุณสมบัติ
ของตัวสิ นค้านั้น ๆ เช่น ความแข็งแรงทนทาน การติดตั้งง่าย
และไม่เกิ ดความเสี ยหายต่อตัวรถของผูบ้ ริ โภค หรื อ เป็ น
สิ นค้าที่ตรงตามรู ปแบบเฉพาะในการติดตั้งของรถรุ่ นนั้น ๆ
สิ่ งเหล่านี้ มีความสาคัญทาให้ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ จะตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพราะ
ชื่ อเสี ยงของแบรนด์ต่าง ๆ มี มาตรฐาน และเป็ นที่ ยอมรับ
ทั้งนี้ ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงทาให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในตัวสิ นค้า
มากยิ่งขึ้ น เพราะมี การยอมรั บจากคนหมู่มาก ยิ่งเป็ นยี่ห้อ
สิ น ค้า ที่ ค นรู ้ จัก มาก ก็ จ ะมี ก ารใช้ม ากตามไปด้ว ย ท าให้
ชื่ อเสี ยงของสิ นค้ากระจายออกไปในคนหมู่มาก ทาให้ผูท้ ี่
สนใจในตัวสิ นค้าเกิดความมัน่ ใจในตัวสิ นค้ามากยิง่ ขึ้นตาม
ไปด้วย อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จะตัดสิ นใจซื้ อ
อุ ป กรณ์ ต กแต่ งรถจัก รยานยนต์ เพราะเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่
แข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานในการติดตั้ง ทั้งนี้ การที่
ผู ้บ ริ โภคตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ผู ้บ ริ โภคจะค านึ ง ถึ ง ความ
แข็งแรงทนทานของตัวสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคศึกษาสิ นค้าจาก
ที่ ต่าง ๆ ว่าสิ นค้าตัวไหนดี ที่สุด คุ ม้ ค่าที่ สุด ถ้าหากผูผ้ ลิ ต
สิ นค้ า ผลิ ต สิ นค้ า ตามความต้ อ งการของผู ้บ ริ โภคได้
ผูบ้ ริ โภคก็จะมัน่ ใจและเลือกซื้อสิ นค้าของผูผ้ ลิตนั้น ๆ
2. แรงจูงใจที่ เกิ ดอารมณ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นลาดับ
สุดท้าย จากผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
จะตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ เพราะ
อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กบั
ตั ว รถของท่ านมากขึ้ น เนื่ องจาก อุ ป กรณ์ ตกแ ต่ ง
รถจักรยานยนต์ มี ห ลากหลายยี่ห้อ หลายรอบรู ป ทรง ที่
เป็ นไปตามยุค สมัย ผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ต้อ งการอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจัก รยานยนต์ ที่ ท าให้ ร ถของตนเองนั้ น เป็ นไปตาม
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รู ปแบบของตนเอง จึงทาให้ผผู ้ ลิตนั้นออกแบบสิ นค้าออกมา
หลายชนิ ด เพื่ อ กระตุ ้น แรงจู ง ใจของผูบ้ ริ โ ภคในการซื้ อ
สิ น ค้า อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถจัก รยานยนต์ นอกจากนี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จะตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
รถจักรยานยนต์ เพราะ การรับประกันชุดอุปกรณ์ตกแต่งทา
ใ ห้ ท่ านต กแต่ ง รถ มากขึ้ น ดั ง นั้ น อุ ป กร ณ์ ตกแต่ ง
รถจักรยานยนต์ที่มีรูปทรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
จะต้องมีการรับประกันสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกสบายในการ
ซื้อสิ นค้าของผูผ้ ลิตและยังเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้มากขึ้นให้กบั
ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องการรับประกันสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตกาหนด ทาให้
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าไปนั้นเกิดการกับมาซื้อซ้ ากับยีห่ อ้ เดิมซ้ าแต่
เป็ นอุปกรณ์ชิ้นอื่นของตัวรถ
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พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติ ด ตั้ง
อาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ตัวของท่านเอง สมาชิกในครอบครัว
กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ต และผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และปั จจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา และส่งเสริ มทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสิ นใจซื้อ
1. บทนา
ในยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ ที่ มี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เกิ ดขึ้ นมากมาย จากการพัฒนาทางด้าน
อินเทอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาในการผลิต
ในระบบทุนนิ ยม ส่ งผลให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้ า งความรวดเร็ ว ความประหยัด สามารถประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย และลดจานวนแรงงานของ
คนในการทางานต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านความปลอดภัยที่ผคู ้ นในยุคนี้ ต่างให้ความสาคัญมาก
เพราะสอดคล้ อ งกั บ สภาวะในปั จจุ บั น ที่ เ กิ ด ปั ญหา
อาชญากรรม ความรุ นแรง อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ทั้ง เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้

ความไม่มนั่ คงทางการเมือง เรื่ องปั ญหายาเสพติ ด รวมถึง
ความเสื่ อ มโทรมทางด้า นศี ล ธรรม ตลอดจนปั ญ หาทาง
เศรษฐกิ จ สิ่ งเหล่านี้ จึงก่อให้เกิ ดปั ญหาในสังคมด้านอื่น ๆ
ตามมา ทั้ง ยัง ส่ ง ผลกระทบในการด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน
(ณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์, 2558)
การป้ องกันหรื อการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรั พย์สินเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ หลี กเลี่ ยงไม่ได้ โดยเทคโนโลยี
ทางด้านการรั กษาความปลอดภัยได้มีผลิ ตภัณฑ์ออกมาสู่
ตลาดเป็ นจ านวนมาก ซึ่ งหนึ่ งในเทคโนโลยี ด้า นความ
ปลอดภัยที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั คือ กล้อง
วงจรปิ ด (Closed Circuit Television ) หรื อย่อว่า CCTV คือ
การบันทึ กภาพจากกล้องที่ เป็ นระบบรั กษาความปลอดภัย
หรื อที่ใช้เพื่อการสอดส่ องดูแลเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ
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ที่เกิดขึ้น เป็ นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถบันทึกเหตุการณ์
ได้อ ย่า งดี สามารถส่ ง ข้อ มู ล ให้แ ก่ ต ารวจเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
หลักฐานการกระทาความผิ ด ใช้ในการป้ องกันตัวเองและ
ทรัพย์สิน ปั จจุบนั นั้นได้รับการพัฒนาถึงขั้นที่สามารถเป็ น
ผู ้ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจด้า นความปลอดภัย หรื ออาจช่ ว ย
ป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้อีกด้วย กล้องวงจรปิ ดจึงเป็ น
ทางเลื อกที่ สาคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชี วิต ทาให้
ผูบ้ ริ โภครวมถึงร้านค้าต่าง ๆ หันมาติดตั้งกล้องกล้องวงจร
ปิ ดป้ องกันภัยมากขึ้ น (ศิ ริวฒั น์ เหมื อนโพธิ์ , 2560)กล้อง
วงจรปิ ดจึงเป็ นทางเลือกที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย
ในชี วิต ท าให้ผูบ้ ริ โ ภครวมถึ ง ร้ า นค้า ต่ า ง ๆ หัน มาติ ดตั้ง
กล้องกล้องวงจรปิ ดป้ องกันภัยมากขึ้น ความนิ ยมการนา
ระบบกล้อ งวงจรปิ ดมาใช้อ ย่า งแพร่ ห ลาย ปั จ จุ บัน มี การ
นาไปใช้ในครัวเรื อนมากขึ้น โดยแต่เดิมใช้เฉพาะกับบริ ษทั
ขนาดใหญ่ ทาให้ความนิ ยมการนากล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
มาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อย
ละ 15 ต่ อ ปี (Thai PR.net, 2561) จากความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคเน้นการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังมากขึ้น
อีกทั้งยังต้องการ ให้ CCTV เป็ นมากกว่ากล้องวงจรปิ ด ทั้ง
ในเรื่ องของความคมชัด และผลลัพธ์จากการทางานที่ ช่วย
รั ก ษาความปลอดภัย และเสริ ม งานด้า นธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้
ภาพรวมธุ ร กิ จ อุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภัย เติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ จัง หวัด ปทุ ม ธานี ถื อ ได้ว่ า เป็ นเมื อ งที่ มี ก าร
ขยายตัวของเศรษฐกิ จและสังคมเช่ นกัน เพราะเป็ นแหล่ง
รวมของสถานศึ กษา หน่ วยงานของรัฐบาลและเอกชนอยู่
จานวนมาก รวมไปถึงโรงงานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ต่าง ๆ โดยปั จจุบนั จังหวัดปทุมธานี มีประชากร 1,146,092
คน จากจ านวนรวมทั้ง ประเทศ 66,413,979 คน คิ ด เป็ น
สัดส่ วนประมาณร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ข้อมูล
ล่ า สุ ด ปี พ.ศ.2561 (ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น, 2561)
สาหรั บตลาดกล้องวงจรปิ ดในปั จจุ บนั มี สัดส่ วนของผูใ้ ช้
ทั่วไป (บ้านเรื อน) ร้ อยละ 40 อี กร้ อยละ 60 เป็ นส่ วนของ
อาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกที่ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นอี กปั จจัยในการเข้ามากระตุน้ ตลาดกล้อ ง
วงจรปิ ดให้เติบโตสู งเช่นกัน จากความสาคัญและปั ญหาที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว ย
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้หลากหลาย รวมทั้ง
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่กา้ วหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด
สาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกล้องวงจรปิ ดส าหรั บติ ดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่ ส่งผลต่ อ
การตัด สิ น ใจซื้ อกล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ ติ ด ตั้ง อาคารของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคาร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ตัวของท่านเอง สมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต ผูม้ ีชื่อเสี ยง และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจร
ปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
3. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่งเสริ มการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด
สาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
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มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขัน
ทางธุรกิจ
3. ผลวิจยั นี้สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ทางด้านปั จจัย
กลุ่มอ้างอิ งและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็ น
ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพิม่ เติมในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป

กรอบแนวคิด

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจัย นี้ ท าให้ผูบ้ ริ ห ารทราบถึ ง ลัก ษณะที่
แตกต่างทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ ตดั สิ นใจซื้ อ
กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ ติ ด ตั้ง อาคารของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี เพื่อนาประโยชน์ของข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์การแบ่งส่ วนตลาดให้มี
ความเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างครอบคลุม
2. ผลวิ จัย นี้ จะได้ส มการพยากรณ์ ข องปั จ จัย กลุ่ ม
อ้างอิงและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ ติ ด ตั้ง อาคารของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี สามารถนาประโยชน์ไปใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อพัฒนาสิ นค้าให้มี
คุ ณภาพ สร้ างความประทับใจและดึ งดู ด ใจของผูบ้ ริ โ ภค
เพื่อช่ วยกระตุน้ ความต้องการให้เกิ ดพฤติกรรมในการซื้ อ

การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย กลุ่ ม อ้า งอิ ง
Quester, Neal, Pettigrew, Grimmer, Davis and Hawkins
(2007 อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2554, น. 314-316) กล่าว
ว่า กลุ่ ม ปฐมภู มิ เ ป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ กัน อย่า ง
ใกล้ชิดมาก จนกระทั้งมี ความเหนี ยวแน่ นผูกพันกันสู ง มี
ความเชื่อและพฤติกรรมที่คล้ายกัน กลุ่มปฐมภูมิจึงเป็ นกลุ่ม
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคมาก
ที่ สุด ส่ วนกลุ่มทุ ติยภูมิเป็ นกลุ่มที่ มีการติ ดต่อสัมพันธ์กัน
เป็ นครั้ งคราว ดังนั้นจึ งมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมของบุคคล
ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ Tyagi and Kumar (2004, pp. 165168) ได้แบ่งกลุ่มอ้างอิงของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 8 กลุ่มได้แก่
อิ ท ธิ พ ลจากสมาชิ ก ในครอบครั ว อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม เพื่อน
อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม ที่ ท างาน อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม เสมื อ น หรื อ
สั ง คมเสมื อ น อิ ท ธิ พ ลจากผู ้ที่ มี ชื่ อ เสี ยง อิ ท ธิ พ ลจาก
ผู ้เ ชี่ ย วชาญ หรื อผู ้มี ค วามรู ้ อิ ท ธิ พ ลจากผู ้บ ริ หารหรื อ
พนักงาน และการใช้บุคคลทัว่ ไป
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด Kotler and Armstrong (2008) และศิ ริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ 4Ps
ที่ สอดคล้องกันว่า เป็ นกระบวนการที่ นักการตลาดต้องทา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องทั้งลักษณะของด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
ทางการตลาด ดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์ คื อ สิ่ งที่ ผูข้ ายเสนอขายเพื่อตอบสนอง
ความจาเป็ นและตอบโจทย์ความต้องการผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
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ความพึงพอใจสู งสุ ด ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมี คุณภาพ และมี
มาตรฐานพร้ อ มทั้ง มี อ รรถประโยชน์ ใ นด้า นการใช้ส อย
อย่างครอบคลุม
ราคา คือ มูลค่าของสิ นค้าที่อยูใ่ นรู ปของจานวนเงิน
โดยราคานั้นจะต้องมี ความเหมาะสม มี ความหลากหลาย
รวมถึงมีรายละเอียดที ชดั เจน และสามารถเปรี ยบเที ยบกับ
ตัวผลิตภัณฑ์วา่ มีความคุม้ ค่ามากพอที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
ซื้อ
การจัดจาหน่ าย คื อ กระบวนการเคลื่ อนย้ายกล้อง
วงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารเพื่อส่ งมอบไปยังผูบ้ ริ โภคให้
ตรงตามกาหนดเวลา เป็ นสถานที่ ที่สามารถเดิ นทางได้
โดยสะดวก และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง การสื่ อสารข้อมูล
ทางการตลาดระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อกล้องวงจรปิ ดสาหรั บ
ติ ด ตั้ง อาคารเพื่ อ ก่ อให้เ กิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อ ซึ่ ง เป็ นการ
สื่ อสารในลั ก ษณะบอกกล่ า วเชิ ญ ชวนผู ้บ ริ โภคผ่ า น
สื่ อ มวลชนต่ า ง ๆจะเลื อ กใช้ อ ัน ใดอัน หนึ่ งหรื อน ามา
ผสมผสานกัน โดยพิ จ ารณาจากตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ลู ก ค้า คู่
แข่งขันให้มีความเหมาะสม
3. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค คือ ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตระหนักรู ้ถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังซื้ อ ขั้นตอนดังกล่าวอาจข้ามหรื อย้อนกลับ
ไปเริ่ มขั้ นตอนใดก่ อนก็ ไ ด้ ซึ่ งจะแสดงให้ เ ห็ นว่ า
กระบวนการซื้อเริ่ มต้นก่อนการซื้อจริ ง มีผลกระทบหลังจาก
การซื้อ
4. ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2550, น. 57-59)
กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ
เพศ ขนาดครอบครั ว สถานภาพครอบครั ว รายได้ อาชี พ
การศึ ก ษา เหล่ า นี้ เป็ นเกณฑ์ ที่ นิ ย มใช้ใ นการแบ่ ง ส่ ว น
การตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นสิ่ งสาคัญและสถิติที่

วัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่าย
ต่ อ ก า ร วั ด ม า ก ก ว่ า ตั ว แ ป ร อื่ น ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น
ประชากรศาสตร์ที่สาคัญ มีดงั นี้
2. วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) ด้วยวิธีการสารวจ (Survey Method)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อ
หรื อเคยซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภค
ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ งไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่
แน่ น อน ผู ้วิ จั ย ค านวณขนาดตัว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ
Cochran (1977) เก็บข้อมูลจานวน 400 คน โดยสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability) แบบเจาะจง
โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน แบบ Likert Scale 5 ระดับ การ
ทดสอบความเชื่ อ มั่น ด้ว ยครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
โดยรวมมี ค่ า ตั้ง แต่ 0.70 ขึ้ น ไป ซึ่ งถื อ ว่า แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ Independent t-test, F-test และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
โดยวิธี Enter 2 ครั้งโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 249 คน (ร้อยละ 62.25) มี 21 - 30 ปี จานวน 191 คน
(ร้อยละ 47.75) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จานวน 227 คน (ร้ อยละ 56.75) มี อาชี พพนักงานเอกชน
จานวน 139 คน (ร้อยละ 34.75) และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
10,001-20,000 บาท จานวน 145 คน (ร้อยละ 36.50)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์
ได้แก่ ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ในขณะที่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคาร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุ มธานี ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยกลุ่มอ้างอิงพบว่า ตัวของท่านเอง สมาชิ กใน
ครอบครัว กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ต และผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคาร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี แต่ในขณะที่ กลุ่มเพื่อน
และผูม้ ี ชื่อเสี ยง ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด
สาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อย
ละ 29.7
3. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่

ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคาร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 48.8
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง ได้แก่ ตัวของ
ท่ านเอง สมาชิ กในครอบครั ว กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ต และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
วงจรปิ ดส าหรั บติ ด ตั้ง อาคารของผูบ้ ริ โ ภคในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณอยูใ่ นระดับมาก
(R = 0.545) มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 29.7 (Adjusted
R2 = 0.289) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ
0.572 (SEest = 0.572) โดยมีค่า Tolerance ต่ าสุ ดอยู่ที่ 0.507
และมีค่า VIF มากที่สุดอยูท่ ี่ 1.973 จึงสรุ ปได้วา่ ไม่เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
โดยด้านที่ มีอิทธิ พลต่ อการการตัด สิ นใจซื้ อ กล้อ ง
วงจรปิ ดส าหรั บติ ด ตั้ง อาคารของผูบ้ ริ โ ภคในเขตจังหวัด
ปทุ ม ธานี มากที่ สุด คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อ ผูม้ ี ค วามรู ้ (  =
0.268) รองลงมาคือ ตัวของท่านเอง ( = 0.179) สมาชิกใน
ครอบครั ว (  = 0.148) และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ผู ้ ใ ช้
อินเตอร์เน็ต ( = 0.179)

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง

b

Std. Error

t

Sig.

(Constant)

2.570

0.124

ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้ (X6)

0.172

0.033

ตัวของท่านเอง (X1)

0.091

สมาชิกในครอบครัว (X2)
กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ต (X4)

Tolerance

VIF

20.701

0.000

0.268

5.202

0.000*

0.672

1.488

0.031

0.167

2.919

0.004*

0.543

1.842

0.085

0.035

0.143

2.421

0.016*

0.507

1.973

0.068

0.033

0.105

2.026

0.043*

0.664

1.507



R = 0.545, R2 = 0.297, Adjusted. R2 = 0.289, SEest = 0.572, F = 41.628, Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรั บ
ติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ส่ วนประสมทางการตลาด

b

Std. Error

(Constant)

0.993

0.161

ด้านการส่งเสริ มการตลาด(X10)

0.406

0.047



0.414

t

Sig.

6.156

0.000

8.638

0.000*

ด้านผลิตภัณฑ์ (X7)
0.186
0.053
0.195 3.475 0.001*
ด้านราคา (X8)
0.173
0.054
0.183 3.183 0.002*
R = 0.701, R2 = 0.492, Adjusted. R2 = 0.488, SEest = 0.486, F = 127.748, Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคาและด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรั บ
ติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณอยูใ่ นระดับมาก
(R = 0.701) มีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 48.8 (Adjusted
R2 = 0.488) และมี ความคลาดเคลื่ อนในการพยากรณ์ เท่ ากับ
0.572 (SEest = 0.572) โดยมี ค่า Tolerance ต่ าสุ ดอยู่ที่ 0.387
และมีค่า VIF มากที่สุดอยูท่ ี่ 2.585 จึงสรุ ปได้วา่ ไม่เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) (กัลยา วา
นิชย์บญั ชา, 2551)
โดยด้า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
วงจรปิ ดส าหรั บติ ดตั้งอาคารของผู ้บริ โภคในเขตจังหวัด
ปทุมธานี มากที่ สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ( =
0.414) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 0.195) และน้อย
ที่สุดด้านราคา ( = 0.183)
4. สรุปผล
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภค

Tolerance

VIF

0.558

1.793

0.407
0.387

2.457
2.585

ในเขตจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 จากผลวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ น้อ ยกว่า ผู ้ที่ มี ร ะดับ
การศึ ก ษาสู ง อาจเนื่ อ งจากการศึ ก ษาของแต่ ล ะบุ ค คล
สามารถเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ การสังเคราะห์เหตุและผล
การแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการ
วางแผนจัดการข้อมูลที่เป็ นระบบ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง ก็ จ ะมี ร ายได้ที่ ม าก จึ ง มี ก ารค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินของตนเป็ นหลัก ผลวิจยั จึงเห็นได้วา่
ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีระดับการศึกษาสู ง การตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจร
ปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนี ย ์ ขจรเทวาวงศ์ (2558)
ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ตราสิ น ค้า จี น ของผู ้บ ริ โภคคนไทย” พบว่ า ด้ า นระดับ
การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ของผู ้บ ริ โ ภคคนไทยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนตราสิ น ค้า จี น แตกต่ า งกัน อัน
เนื่ องมาจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นย่อมส่ งผลต่อ
การมีระดับรายได้ที่แตกต่างกันด้วย โดยผูท้ ี่ มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี หรื อต่ากว่านั้นอาจมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าผูท้ ี่
มีระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่าทาให้ปัจจัย
ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สมาร์ ท โฟนตราสิ น ค้า จี น อาจมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญ
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ในการสร้างกลยุทธ์แบ่งส่ วนตลาด ด้านระดับการศึกษาของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งจะมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารสู งเช่นกัน ผูบ้ ริ โภคที่
มีระดับการศึกษาสู ง จึ งมักคาดหวังคุณภาพของสิ นค้าที่สูง
ตามไปด้วย ผูป้ ระกอบการจึ งควรออกแบบกล้องวงจรปิ ด
สาหรับติดตั้งอาคารให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจและตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ตัวของท่านเอง สมาชิ กใน
ครอบครั ว กลุ่ ม ผูใ้ ช้อิ น เตอร์ เน็ ต และผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อผูม้ ี
ความรู ้ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ
ติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอภิปรายเป็ นรายด้านตามค่า
น้ าหนัก ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูม้ ีความรู ้ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์
เฉพาะด้านทางกล้องวงจรปิ ดโดยตรง ซึ่ ง ทั่ว ไปแล้ว การ
เลือกติดตั้งกล้องวงจรปิ ดนั้น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จาเป็ นต้อง
ศึ ก ษาหาข้อ มู ล ด้า นความคุ ้ม ค่ า คุ ณ ภาพ มาตรฐานและ
รู ปแบบการใช้งานต่าง ๆ ของกล้องวงจรปิ ด การนามาซึ่ ง
ข้อมูลที่ถูกต้องเหล่านี้จะต้องถูกถ่ายทอดจากผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ผูม้ ีความรู ้สู่ผูบ้ ริ โภค เพื่อส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่
ในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ และตัด สิ น ใจซื้ อ กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ
ติ ด ตั้ง อาคารได้อ ย่ า งมั่น ใจ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
ปุ ณรดา ถาวรจิ ระอังกูร (2558) ศึ กษาเรื่ อง “อิ ทธิ พลกลุ่ ม
อ้า งอิ ง ที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบ
สมาร์ ท โฟนของนิ สิต มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ” พบว่า
ส่ ว น ใ ห ญ่ ค า แ น ะ น า ข อ ง ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น เ รื่ อ ง
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ ท โฟนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ ทโฟนของนิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากที่สุด
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรสร้ างผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูม้ ี
ความรู ้ให้มีจานวนที่ มากขึ้น โดยอาจจะมีการจัดฝึ กอบรม
ความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากรในแต่ละฝ่ ายมีทกั ษะ

ความรู ้ ความสามารถแบบมื อ อาชี พ สามารถอธิ บ ายถึ ง
คุณภาพ มาตรฐานและรู ปแบบการใช้งานต่าง ๆ ของกล้อง
วงจรปิ ดให้ ต รงกับ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้อ ย่ า ง
เหมาะสม ทั้งนี้ ยงั สามรถจัดทาคลิ ปรี วิวโดยให้ผูม้ ี ความรู ้
หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญนั้น อธิ บ ายถึ ง รายละเอี ย ด ค าแนะน าใน
รู ปแบบการใช้งานต่าง ๆ ของกล้องวงจรปิ ดกับผูบ้ ริ โภคได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อได้
2. ตัวของท่านเอง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ทบทวน และเสาะแสวงหาข้อมูลด้านกล้อง
วงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารด้วยตัวผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่ งเกิดจาก
ปั จ จัย ภายในของผูบ้ ริ โภค นั่น คื อ แรงจู งใจ การรั บ รู ้ การ
เรี ยนรู ้ บุ คลิ กภาพและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค หากสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ก็จะส่ งผลให้ตวั
ผูบ้ ริ โภคเองตัดสิ นใจซื้ อได้ทนั ทีโดยที่ไม่ตอ้ งปรึ กษาบุคคล
อื่ น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่ งขวัญ ศรี ทอง (2558)
ศึ กษาเรื่ อง “ทัศนคติและปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ในรู ปแบบสายรัดข้อมือ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า
ตนเอง คื อ บุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด
ดัง นั้น ผู ้ป ระกอบการควรสร้ า งกลยุท ธ์ ที่ จ ะท าให้ สิ น ค้า
และบูธจาหน่ายให้เป็ นที่น่าดึงดูดใจ เพื่อให้มีผบู ้ ริ โภคเข้ามา
เลือกชมสิ นค้าได้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย
มากขึ้น แม้ว่าผูบ้ ริ โภคบางรายอาจจะไม่ได้ต้ งั ใจเพื่อมาซื้ อ
แต่เมื่อเห็นปั จจัยต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการตกแต่งร้าน
ให้ ส ะดุ ด ตาหรื อสิ นค้า ที่ มี ค วามโดนเด่ น และมี ค วาม
หลากหลาย ก็จะทาให้ผูบ้ ริ โภคอยากจับต้องหรื อต้องการ
ทดลองใช้ สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวช่วยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
การตัดสิ นใจซื้อได้ทนั ที
3. สมาชิ กในครอบครั ว เป็ นกลุ่มที่ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันมาก ทั้งยังมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ต่าง ๆ เป็ นที่ปรึ กษาอันดับต้น ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคจะขอข้อมูลและ
ค าแนะน าในการที่ จ ะตัด สิ นใจซื้ อ กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ
ติดตั้งอาคาร เพราะสมาชิกในครอบครัวจะคอยชี้แนะและมี
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การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นระหว่า งกัน โดยจะคานึ งถึ ง
ความคุม้ ค่า ความเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา ว่าแต่ละรุ่ น
หรื อแต่ละยี่ห้อนั้นดี หรื อไม่ดีอย่างไร หรื ออาจถึ งขั้นที่ จะ
ตั ด สิ นใจแทนผู ้บ ริ โภค ซึ่ งความเห็ น ของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวนั้นจึงเป็ นตัวส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจ
ซื้ อ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของปุ ณ รดา ถาวรจิ ร ะอัง กู ร
(2558) ศึ กษาเรื่ อง “อิทธิ พลกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ข อ ง นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” พบว่า บุ คคลในครอบครั วมี
อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบ
สมาร์ ท โฟนของนิ สิ ต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการสามารถทาโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ให้กลุ่มสมาชิก
ในครอบครัวเกิ ดความน่ าสนใจได้ เช่น มีโปรโมชัน่ ให้กบั
ผูบ้ ริ โภคที่มากันเป็ นครอบครัวจะได้รับส่ วนลดพิเศษ หรื อ
รับของแถมในวันแม่เมื่อพาแม่มาซื้ อสิ นค้าด้วย สิ่ งเหล่านี้
สามารถทาให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความพึงพอใจในตัว
สิ นค้า เพื่อช่วยส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพิ่ม
มากยิง่ ขึ้น
4. กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต เกิ ดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่ ม คนที่ รู้ จัก หรื อ มี ค วามสนใจในด้า นเดี ย วกัน เพื่ อ ไว้
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล อี ก ทั้ง สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต มี ค วามสะดวก
เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย สามารถใช้ค ้น หาข้อ มู ล ของกล้อ งวงจรปิ ด
ส าหรั บ ติ ด ตั้ง อาคาร โดยกลุ่ ม ผู ้ใ ช้อิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถ
แลกเปลี่ ย นความเห็ น หรื อซั ก ถามข้ อ สงสั ย ระหว่า งกัน
ตลอดจนการขอคาแนะนาและรี วิวรายละเอี ยดการใช้ง าน
ต่าง ๆ ของกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารจากกลุ่มผูใ้ ช้
อิ น เตอร์ เน็ ต ได้ สามารถน าข้ อ มู ล มาเรี ยบเรี ยงและ
เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อ
ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุณรดา ถาวรจิระอังกูร (2558)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลกลุ่ ม อ้า งอิ ง ที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ข อ ง นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” พบว่า เมื่ อพิจารณาในแต่ละ
ประเภทของกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ส่ วนใหญ่คาแนะนาของ
บุ คคลทาง Social Network ได้ แ ก่ Website พั น ธ์ ทิ พย์

Facebook มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการจึงควรสร้างจุดสนใจให้คนกลุ่มนี้ เช่น การทา
คลิปรี วิวสิ นค้าที่ มาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูใ้ ช้จริ ง มีช่องทาง
การแลกเปลี่ ยนความเห็ นสิ นค้าระหว่างกัน เพื่อแสดงให้
เห็ นถึงคุณภาพและช่วยดึ งดูดใจให้กลุ่มคนเหล่านี้ เกิ ด การ
ติดตามและสร้างความประทับใจได้ สิ่ งเหล่านี้ จะผลดีที่ช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนในอินเตอร์เน็ต
และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดตัดสิ นใจซื้อได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
พบว่า ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจร
ปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุ มธานี
มากที่ สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด รองลงมา คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ และน้อยที่สุดด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยอภิปรายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานขายที่ มี
ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญในสิ นค้าเป็ นอย่างดี มี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก สามารถแนะนา
ให้ขอ้ มูลพร้ อมแก้ไขปั ญหา และให้บริ การลูกค้าเกี่ ยวกับ
เรื่ องกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม จึ งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และรองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นซื้ อเพราะมีบริ การหลังการขายที่ เหมาะสม เช่น การ
เปลี่ยนคืนกรณี สินค้ามีปัญหาต่าง ๆ เป็ นต้น เนื่ องจากการ
บริ การหลังการขายเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความ
ไว้วางใจระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย จนนาไปสู่ การซื้ อซ้ า การ
แนะนาและการบอกต่อได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นการให้บริ การ
หลังการขายที่ เหมาะสม เช่ น การขนส่ งสิ นค้า การบริ การ
ของศู น ย์รั บ ซ่ อ ม การรั บ ประสิ น ค้า จึ ง เป็ นตัว ช่ ว ยเสริ ม
ความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคให้มากยิ่งขึ้น และเป็ นส่ วนสาคัญ
ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ สอดคล้องกับธนัตถ์ สุ ขประเสริ ฐ
(2559) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
กล้องติดรถยนต์ ของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล” พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่งผลต่อ
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผูใ้ ช้รถใช้ถนนใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้
ค วาม ส าคั ญ กั บ การ ส่ ง เสริ มใ ห้ พ นั ก งาน มี ความรู ้
ความสามารถ โดยการจั ด ฝึ กอบรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เชี่ ยวชาญ พร้ อมเน้นย้ าพนักงานในเรื่ องการให้บริ การแก่
ลูกค้าอย่างมื ออาชี พ เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ และ
ผู ้บ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ เพราะมี บ ริ การหลัง การขายที่
เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนคืนกรณี สินค้ามีปัญหาต่าง ๆ เป็ น
ต้น ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญกับการบริ การหลัง
การขายที่ เ หมาะสมและหลากหลาย เช่ น การรั บ ประกัน
สิ นค้า มีศูนย์บริ การรับซ่อม ซึ่ งหากสร้างการได้เปรี ยบด้าน
บริ การหลัง การขายได้ม ากกว่ า เจ้า อื่ น ก็ จ ะยิ่ ง สร้ า งการ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การเปรี ยบเที ยบ
สิ นค้ า ในแต่ ล ะเจ้ า นั้ น ก็ จ ะเป็ นผลดี ที่ ท าให้ ผู ้บ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดของผูป้ ระกอบการได้
2. ด้านผลิ ต ภัณฑ์ สิ น ค้ามี คุณภาพและสามารถใช้
งานได้จริ ง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารที่มีคุณภาพนั้น
ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้งานได้ตามที่ตอ้ งการ เป็ นไปตาม
คุณสมบัติอย่างที่ระบุไว้ได้อย่างดี จะยิ่งทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึก
ว่าคุ ม้ ค่ากับการตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่รู้สึกผิดหวัง ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ รวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจ
ต่ อ ผู ้ บ ริ โภคในการใช้ สิ นค้ า และรองลงมาผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นซื้ อเพราะสิ นค้ามี ฟังก์ชนั่ ที่
ครอบคลุมต่อการใช้งาน เนื่ องจากรู ปแบบการใช้งานของ
กล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารที่มีหลากหลาย สามารถ
ใช้งานได้จริ งเต็มประสิ ทธิภาพ สะดวกไม่ยงุ่ ยาก เช่น การดู
กล้อ งผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ส มบู ร ณ์ การปรั บ ระดับ ความ
คมชัด ของภาพ รู ป แบบที่ ห ลากหลายเหล่ า นี้ จึ ง เป็ นส่ วน
สาคัญที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ และตัดสิ นใจซื้ อ
สอดคล้องกับณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ศึ กษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ทุกปั จจัย
ทางการตลาดในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ

ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ดั ง นั้ น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับคุณภาพของสิ นค้า ใช้
วัสดุที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพราะคุณภาพเป็ นตัวชี้ วดั
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หากผูบ้ ริ โภคใช้งานแล้วดีมี
คุณภาพก็จะเกิดความประทับใจและก่อให้เกิดการซื้ อซ้ าได้
ทั้ง นี้ ผูป้ ระกอบการจึ ง ไม่ ค วรหยุด ที่ จ ะพัฒ นาสิ น ค้าให้มี
ความก้าวหน้าและทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ในธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อเพราะ
สิ น ค้ า มี ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น โ ด ย
ผูป้ ระกอบการควรจัดทาฟั งก์ชนั่ ให้มีความสะดวกรวดเร็ ว
เข้าใจได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และทันต่อยุคสมัย เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการใช้งานได้อย่างตรงจุด
3. ด้านราคา ราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภค
ต้อ งการซื้ อ กล้อ งวงจรปิ ดส าหรั บ ติ ด ตั้ง อาคารที่ มี ร าคา
เหมาะสมและสามารถจับต้องได้ ผูบ้ ริ โภคจะประเมินและ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพกับความคุม้ ค่าของราคาที่ตอ้ ง
จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ งที่ตนกาลังตัดสิ นใจซื้ อนั้นเหมาะสม
แม้ว่าอาจจะราคาแพง แต่เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นว่าตรงกับความ
ต้องการและความคุม้ ค่าของตน ผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อกล้องวงจรปิ ดสาหรับติดตั้งอาคารโดยที่ไม่คานึ งถึงด้าน
ราคา และรองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นซื้อ
เพราะสิ นค้ามีราคาให้เลือกซื้ อหลายระดับราคา จากการที่
ราคากล้ อ งวงจรปิ ดส าหรั บ ติ ด ตั้ งอาคารมี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายนั้นจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นที่จะ
ตัดสิ นใจซื้อ เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถที่จะเลือกซื้อสิ นค้าและ
ราคาที่ เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากที่ สุ ด สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของณั ช ชารี ย์ บวรชัย
กุ ล พัฒ น์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อกล้อ งโทรทัศน์ว งจรปิ ดของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ทุกปั จจัยทางการตลาด ในด้านรา
คามี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับราคา
ของสิ น ค้า เพราะด้า นราคานับ ว่า เป็ นส่ ว นส าคัญ ต่ อ การ
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ตัดสิ นใจซื้อเช่นกัน โดยเมื่อมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้ากับราคา
แล้ว ต้องรู ้สึกว่ามีความคุณค่าที่จะตัดสิ นใจซื้อ และผูบ้ ริ โภค
จะตัดสิ นใจซื้ อเพราะสิ นค้ามี ราคาให้เลื อกซื้ อหลายระดับ
ราคา โดยผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการใช้กล
ยุทธ์ด้านราคากับผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มน ามาสร้ างความ
หลายทางระดับ ราคาของสิ น ค้า เพื่ อ เป็ นตัว เลื อ กให้กับ
ผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าที่ มีความเหมาะสมกับตนเองได้มาก
ที่ สุ ด จะท าให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจในตัว สิ น ค้าและ
ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ กษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้
อย่างสมบู รณ์ เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก
ดร. พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุ กูล อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ กรุ ณาให้
ค าปรึ กษา ควบคุ ม และแก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจนท าให้
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และขอบพระคุ ณ
ครอบครั ว ที่ ไ ด้ ค อยเป็ นก าลัง ใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น
ช่ วยเหลื อมาโดยตลอด จึ งทาให้ผูว้ ิจยั ประสบความสาเร็ จ
อย่างที่ ต้ งั ใจไว้ ผูว้ ิจยั หวังว่าการค้นคว้าวิจยั อิสระครั้งนี้ จะ
เป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ี่ สนใจเพื่อใช้ในด้านการศึ กษาและใน
ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อไป

[5] Siriwan, S. (2012). Marketing Strategy And Strategic
Management By Focusing On The Market. : Thanatach
Printing Company Limited. Bangkok. (in Thai).
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผู้บริ โภค
ในจังหวัดนนทบุรี
ศิริวฒ
ั น์ อนันต์ศิริวฒ
ั น์ และ พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู *
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
*
E-mail: Pashatai.c@rsu.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์แคร์แบบ
ครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ น
จังหวัดนนทบุรี และต้องเคยใช้หรื อกาลังใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจร โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
แบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ Independent t-test,
F-test, และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 (2) ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริ การ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.6
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ การตัดสิ นใจใช้บริ การ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1. บทนา
ปั จจุ บันประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีผูใ้ ช้รถยนต์
เป็ นจ านวนมาก ซึ่ งมองเห็ น ได้จ ากปั ญ หาการจราจรที่
หนาแน่ นในจังหวัดนนทบุรี สื บเนื่ องมาจากการดารงชี วิต
ในสังคมเมื องมี ความจาเป็ นต้องใช้รถยนต์ในการดาเนิ น
ชีวิตประวัน การพักผ่อนท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ หรื อ
การขนส่ งสิ นค้า เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลา
ในการเดิ นทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ อีกทั้งการใช้รถยนต์ยงั
เป็ นค่านิ ยมที่ แสดงถึงบุคลิ กภาพ รสนิ ยม และการมี ฐานะ
ทางสังคม นอกจากนี้ นโยบายของรั ฐบาลที่ ผ่านมา มี การ
ส่งเสริ มให้ประชาชนซื้อรถยนต์คนั แรกในปี พ.ศ. 2555 โดย
ได้รั บ การลดหย่ อ นภาษี ใ นวงเงิ น ภาษี ที่ จ่ า ยจริ งไม่ เ กิ น
100,000 บาท ทาให้ประชาชนเกิดการใช้รถยนต์ปริ มาณมาก
ขึ้ น กว่า ปกติ และยัง มี แ นวโน้ม สู ง มากขึ้ น ทุ ก ปี จึ ง ท าให้

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเติบโตไปพร้อมกัน
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ท าความสะอาดรถยนต์ห รื อ คาร์ แ คร์ ที่
ให้ บ ริ การด้า นการดู แ ลรั ก ษารถยนต์ หากมองในด้า น
รู ป แบบธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ใ นไทยสามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 2
ประเภท 1. ประเภทของศู น ย์บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ที่ เ ลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ตามเหมาะสมกับต้นทุนที่มี ศูนย์บริ การประเภทนี้
จะเน้นการแข่งขันด้านราคามากกว่าเน้นเรื่ องคุณภาพของ
สิ น ค้าและบริ การ 2. ประเภทของศู น ย์บริ การคาร์ แ คร์ ที่
เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ยี่ ห้ อ หรื อเป็ นตัว แทนจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนั้นๆ ศูนย์บริ การประเภทนี้ มกั จะมีการ
ก าหนดรู ป แบบเฉพาะ และเป็ นมาตรฐานอยู่ใ นรู ป แบบ
เดี ยวกัน จะเน้นคุณภาพของสิ นค้า และการให้บริ การเป็ น
หลัก
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รู ปแบบการใช้ชีวิตของคนจังหวัดนนทบุ รีจะมีการ
ดาเนิ นชีวิตโดยมีเวลาที่จากัดของชีวิต มีวิถีชีวิตที่มีความเร่ ง
รี บอยูต่ ลอดเวลา ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีการพักอาศัยอยูใ่ นคอนโดมิเนี ยมเพิ่มมากขึ้นจากเดิม จึง
ทาให้ไม่มีเวลาและไม่มีพ้ืนที่สาหรับการบารุ งดูแลรักษาทา
ความสะอาดรถยนต์ จากมลภาวะฝุ่ นละออง จึ งเป็ นสาเหตุ
ทาให้พฤติ กรรมของผูใ้ ช้รถยนต์เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม
โดยน ารถยนต์ ไ ปใช้บ ริ การดู แ ลและท าความสะอาดที่
ศู น ย์ บ ริ การคาร์ แ คร์ ต ามห้ า งสรรพสิ นค้ า ร้ า นทั่ ว ไป
ปั๊ มน้ ามัน
ธุ รกิ จคาร์ แคร์ มีการให้บริ การที่ หลากหลายสาหรับ
ผูใ้ ช้รถยนต์ ทั้งการบริ การทาความสะอาด และการบริ การ
ดูแลรักษาสี รถยนต์เป็ นหลัก โดยมีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมและความทันสมัยมากกว่าการดูแล
รักษารถยนต์ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการบารุ งรักษารถยนต์โดย
มื ออาชี พและมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้านการดู แ ลรั กษารถยนต์
คอยให้คาปรึ กษา แนะนา และให้บริ การอย่างใกล้ชิด ทาให้
เกิ ด ความสบายใจในเรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษารถยนต์ ดังนั้น
ผู ้ประกอบการธุ รกิ จคาร์ แคร์ จึ งจ าเป็ นต้องค านึ งถึ งความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก การทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
พึ ง พอใจสู ง สุ ด ต้อ งค านึ ง ถึ ง กลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ มี
แนวโน้มไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และ
เหมาะสมส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการแข่ ง ขัน ใน
ปั จจุบนั เพื่อเป็ นการขยายธุ รกิ จให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจัยมองเห็ นถึงปั ญหาและการ
แข่งขันในปั จจุบนั รวมทั้งมองเห็นถึงโอกาสของธุ รกิ จคาร์
แคร์ จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์
แคร์ ค รบวงจรของผู ้บ ริ โภคในเขตนนทบุ รี เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผูป้ ระกอบการจะได้น าข้อ มู ล ไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดสาหรับการปรับปรุ งให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
เพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านการแข่งขัน และกาหนดแผน

กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการสู งสุ ดของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา สถานภาพ รายได้ และ อาชี พ ที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ ก าร ที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผู ้บริ โภคใน
จังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจยั
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ และ อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ การคาร์ แ คร์ แ บบครบวงจรของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
2) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ได้แ ก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
การส่ ง เสริ มการตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ และด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางใน
การศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้ป ระกอบการสามารถน าผลการวิ จัย ในด้า น
ลักษณะประชากรศาสตร์ ไปใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อ
ตรงกลุ่มเป้ าหมาย สามารถปรั บปรุ ง แก้ไขการให้บริ การ
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การไปปรับใช้เ ป็ นแนวทางเชิงกล
ยุทธ์ในการวางแผนการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
3. ทางด้านวิชาการ งานวิจยั นี้ได้สมการการพยากรณ์
ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจร
ของผู ้บ ริ โภคในจัง หวัด นนทบุ รี ผู ้ที่ ส นใจสามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาค้นคว้าต่อยอด
งานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ในรู ปแบบอื่น ๆ ต่อไป

ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาด
ตามตัวแปรทางด้าน ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพครอบครั ว จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว
ระดับ การศึ ก ษาอาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั รายได้
ของประชากรช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่
ลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคม วัฒนธรรม โดยจะช่วยใน
การอธิ บ ายความรู ้ สึ กของกลุ่ ม เป้ าหมาย ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรจะมี ประสิ ทธิ ผลต่อ การกาหนดตลาดเป้ าหมาย
คนที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ ต่ า งกัน จะมี ล ัก ษณะทาง
จิตวิทยาที่ต่างกัน โดยปั จจัยด้านประชากรที่สาคัญมีดงั นี้
1. อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม ของ
ผู ้บ ริ โภคแตกต่ า งกัน ไป เพราะอายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาของบุคคลนั้น ๆ โดยนักการตลาดจึง
ใช้ป ระโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด
2. เพศ เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่นกั การตลาดมองว่าสาคัญ
มากในการศึกษาผูบ้ ริ โภคเพราะ เพศที่ต่างกันจะมีแนวโน้ม
ทางด้านพฤติกรรมการบริ โภคที่ แตกต่างกัน โดยเพศหญิง
ส่ วนใหญ่จะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะผูห้ ญิงมีการทางาน
มากขึ้ น ส่ ว นเพศชายมัก จะมี ค วามคิ ด ค่ า นิ ย มรวมไปถึ ง
ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมาก
3. สถานภาพ นักการตลาดให้ความสนใจจานวน
ลักษณะบุ คคลที่ ใช้สินค้าทางประชากรศาสตร์ รวมไปถึง
ด้านสื่ อที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการเลื อกสิ นค้า โดย
ประเภทของสภาพสมรสทาให้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของ
บุ ค คล ดั ง นั้ นคนโสดจะมี อิ ส ระทางความคิ ด และการ
ตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ มากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว
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4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ การแบ่งส่ วนตลาดใช้
เกณฑ์รายได้ส ามารถบอกในเรื่ องศัก ยภาพในการใช้จ่ า ย
สิ น ค้า โดยอาจถื อ เกณฑ์ รู ปแบบการด ารงชี วิ ต อาชี พ
การศึกษา ค่านิยม ฯลฯ นักการตลาดจะเชื่อมโยงรายได้กบั ตัว
แปรด้า นประชากรศาสตร์ อื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ใ นการก าหนด
เป้ าหมาย
2. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การ
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ตน์ และคณะ (2552) กล่ าวว่า ส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่วนสาคัญที่สุดของส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์การ
หรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่า ใน
สายตาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคานึ งถึงปั จจัย 2 ประเภท
คื อ ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ และองค์ป ระกอบของ
ผลิตภัณฑ์
ราคา หมายถึ ง ต้ น ทุ น ของสิ นค้ า หรื อบริ การที่
ผูบ้ ริ โภคจะต้องจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
โดยการก าหนดราคาของสิ น ค้า หรื อบริ การเกิ ด จากการ
ตั้งเป้ าหมายของธุรกิจว่าจะทาเพื่อต้องการผลกาไรสูงสุด การ
ขยายส่วนแบ่งของตลาด การแข่งขัน ด้านราคากับคู่แข่ง หรื อ
เป้ าหมายอื่นๆ โดยการตั้งราคาจะต้องได้รับการยอมรับและ
เหมาะสมกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะต้องเต็มใจที่
จะจ่ายในราคาของสิ นค้าหรื อบริ การในรู ปแบบของตัวเงิน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง วิธีการทางานที่ จะ
ท าให้สิ นค้าหรื อบริ การไปสู่ ผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคได้
บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ตอ้ งการ ดังนั้นต้องพิจารณา
ถึ งปั จจัยต่างๆ และทาเลที่ ต้ งั เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ ที่ผูบ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึ งได้ เพื่อให้เกิ ดความสะดวกเป็ นที่ พอใจและ
ประทับใจของผูบ้ ริ โภค ปั จจุ บันความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทาให้การส่งสิ นค้าหรื อบริ การมีความง่ายมากขึ้น
ส าหรั บ ทั้ งผู ้ข ายและผู ้บ ริ โภค และช่ อ งทางที่ ผู ้บ ริ โภค
สามารถเลื อ กใช้บ ริ ก ารได้ นอกจากเป็ นช่ อ งทางการจัด

จาหน่ ายแล้วยังเป็ นช่ องทางในการกระจายข้อมู ลข่า วสาร
การส่ งเสริ มการขาย การชาระเงิน และการจองสิ นค้าอีกด้วย
ทั้งนี้ ความสาคัญของท าเลที่ ต้ งั จะมี ความสาคัญมากน้อย
แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แต่ละประเภท
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่สนับสนุน
การสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
ผูบ้ ริ โภคให้เห็ นถึ งคุ ณค่าในสิ่ งที่ ผูข้ ายได้นาเสนอ ทั้งเป็ น
สิ นค้าหรื อบริ การ และเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ าย
และผูบ้ ริ โภค เพื่อแจ้งให้ทราบถึ งข้อมูลข่าวสารของผูข้ าย
หรื อการจูงใจเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภค จึง
มี เครื่ องมื อที่ สาคัญ คื อ การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่ งเสริ มการขายและการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ าย
บุ ค ลากร หมายถึ ง พนั ก งานผู ้ ใ ห้ บ ริ การเป็ น
องค์ประกอบที่ สาคัญในกระบวนการผลิ ต รวมไปถึ ง การ
บริ การ ต้องผ่านการคัดเลือกการฝึ กอบรม การจูงใจพนักงาน
เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่ มเป้ าหมายได้ และสร้ างความพึ งพอใจให้กับลู กค้าได้
เหนื อ คู่ แ ข่ ง ดัง นั้น เพื่ อ คุ ณ ภาพในการบริ การ องค์ก รจึ ง
จาเป็ นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จาเป็ นใน
การมอบหมายอานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อสร้าง
พนักงานให้มีความรู ้ความสามารถความน่าเชื่อถือ มีทศั นคติ
ที่ ดีและมี ความรับผิดชอบ มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารกับ
ลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
การสร้ า งและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ
หมายถึง สิ่ งที่ ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้า
หรื อบริ การขององค์กร เป็ นการสร้างความแตกต่างอย่างโดด
เด่น และมีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การตกแต่งร้าน การแต่งกาย
ของพนักงานในร้าน การพูดกับลูกค้า การบริ การที่ รวดเร็ ว
สิ่ งเหล่านี้จาเป็ นต่อการดาเนิ นธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจ
ทางด้านการบริ การที่ ควรจะต้องสร้ างคุ ณภาพในภาพรวม
โดยในส่ วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้า สามารถมองเห็ น
ได้ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ และความ
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แปลกใหม่ ข องสภาพทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งไปจากผู ้
ให้บริ การรายอื่น
กระบวนการ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ระเบี ยบวิธีการ ปฏิ บัติในด้านการบริ การที่ นาเสนอให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว ซึ่งใน
แต่ ล ะกระบวนการสามารถมี ไ ด้ห ลายกิ จ กรรมตามแต่
รู ปแบบและวิธีการดาเนิ นงานขององค์กร ดังนั้น กิ จกรรม
ต่าง ๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน
จะท าให้ก ระบวนการโดยรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งกระบวนการทางานในด้านของ
การ บริ การ จาเป็ นต้องมีการออกแบบกระบวนการทางานที่
ชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคน เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
ถูกต้องและราบรื่ น
2. วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง ปริ มา(Quantitative
Research) โดยใช้ ก ารส ารวจ (Survey)ประชากรที่ ใ ช้ ใ น
งานวิจัยครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ ใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรใน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจัยครั้ งนี้ โดยค านวณขนาด
ตัวอย่างจากผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรใน
จังหวัดนนทบุ รี โดยใช้สู ตรของ Cochran (1977) ผูว้ ิจัยเก็บ
ข้อมูลจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน แบบ Likert
Scale 5 ระดั บ การทดสอบความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยครอนบาค
(Cronbach's Alpha) โดยรวม มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่า
แบบสอบ ถามมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
Independent Sample t-Test และ One-Way ANOVA และ

Multiple Regression Analysis โดยวิ ธี Enter 2 ครั้ งโดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ ชาย
จานวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีอายุ 21-30 ปี จานวน 197 คน
(ร้ อยละ 49.25) มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 340 คน
(ร้ อยละ 85.00) มี สถานภาพโสด จ านวน 201 คน (ร้ อยละ
50.25) รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท จานวน 153
คน (ร้อยละ 38.25) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด
จานวน 167 คน (ร้อยละ 41.75)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่
ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการคาร์ แคร์ แบบครบวงจรของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์แบบ
ครบวงจรในจังหวัดนนทบุ รีแตกต่างกัน ในขณะที่ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรในเขตนนทบุ รี ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุ รี ในขณะที่ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจ าหน่ าย และด้าน
บุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์แบบ
ครบวงจรจังหวัดนนทบุ รี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 โดยด้านที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุ รี มาก
ที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ ( = 0.299) รองลงมา คือ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 0.251) และน้อยที่ สุดด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ( = 0.192) ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์
แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

b

Std. Error



t

Sig.

Tolerance

VIF

0.494
0.491
0.649

2.023
2.039
1.541

(Constant)
1.317
0.175
7.528 0.000*
- ด้านกระบวนการให้บริ การ (X7) 0.282
0.052
0.299 5.430 0.000*
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
0.238
0.052
0.251 4.541 0.000*
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)
0.173
0.043
0.192 3.994 0.000*
R = 0.637, R2 = 0.406, Adjusted. R2 = 0.402, SEest = 0.342, F = 90.360, Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบ
ครบวงจรของผู ้บ ริ โภคในจัง หวัด นนทบุ รี ได้แ ก่ ด้า น
ส่ ง เสริ มการตลาด ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้ า น
กระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด นนทบุรี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณอยูใ่ นระดับมาก
(R = 0.637) มีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 40.6 (Adjusted
R2 = 0.406) และมี ความคลาดเคลื่ อนในการพยากรณ์ เท่ ากับ
0.342 (SEest = 0.3428) โดยมีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.491
และมีค่า VIF มากที่สุดอยูท่ ี่ 2.039 จึงสรุ ปได้วา่ ไม่เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
โดยด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ แบบครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุ รี มาก
ที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ ( = 0.299) รองลงมา
คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 0.251) และน้อยที่สุดด้าน
การส่งเสริ มการตลาด ( = 0.192)
สมการคะแนนดิบ
Ŷ= 1.317 + 0.282 (X7) + 0.238 (X6) + 0.173 (X4)

4. สรุปผล
ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์
แบบครบวงจรในจั ง หวัด นนทบุ รี แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจาก รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี ผลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้
บริ การคาร์แคร์แบบครบวงจร เพราะผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่สูงจะมีความถี่ในการใช้บริ การมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่า และ
จากงานวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูง มี
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ แ บบครบวงจรใน
จังหวัดนนทบุรีมากกว่าผูท้ ี่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ า ทั้งนี้
เป็ นเพราะผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งจะมีศกั ยภาพในการ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจร เนื่ องจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านคุ ณ ภาพ
มาตรฐานในการให้บริ การ ความสะดวกรวดเร็ ว สถานที่
สะดวกต่อการไปใช้บริ การ ทาให้ผูท้ ี่ มีรายได้สูงสามารถ
เข้า ถึ ง บริ ก ารคาร์ แ คร์ แ บบครบวงจรได้ม ากกว่า ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการควรออกแบบรู ปแบบของการบริ การให้มี
ความหลากหลายและมี ประสิ ทธิ ภาพให้ มากยิ่งขึ้น เช่ น มี
บริ การรับ-ส่งรถ มีการล้างรถนอกสถานที่ มีผเู ้ ชี่ยวชาญคอย
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ให้ ค าแนะน า เป็ นต้น เพื่ อ มอบบริ การที่ ดี ที่ สุ ด ให้ แ ก่
ผูบ้ ริ โภค ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ สมบัติ แหวนวงศ์
และเกี ยรติ ชัย เวษฎาพันธุ์ (2560) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์
ของลู ก ค้า ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ” รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การคาร์ แคร์ของลูกค้า
ในจังหวัดปทุมธานี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิ ปรายตามค่าน้ าหนักได้
ดังนี้
2.1 ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ แ บบครบวงจรในเขต
นนทบุรี มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การให้บริ การที่ดีและมี
คุ ณ ภาพจะส่ ง ผลให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจในการ
บริ การ ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ การซ้ า เกิ ดการ
บอกต่อ รวมไปถึงการเกิ ดความจงรักภักดีต่อร้าน และจาก
ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ
ให้ บ ริ การในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบ
ครบวงจรในจังหวัดนนทบุรีเพราะมีระบบการให้บริ การที่มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานโดยอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริ การถือเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐาน
ที่ ผูป้ ระกอบการควรมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น การส่ งมอบ
บริ ก ารที่ ต รงต่ อ เวลา มี ก ระบวนการผสานงานระหว่า ง
ผูป้ ระกอบการกับลูกค้าที่สะดวกและมีความถูกต้องให้ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
ควรสร้ างมาตรฐานในด้านการให้บริ การให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความพึงพอใจ ทั้งด้านมาตรฐานของระบบการให้บริ การ
แบบออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งบริ การของ
ทางร้านคาร์ แคร์ แบบครบวงจรได้ เช่น ออกแบบโปรแกรม

การจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามา
รั บชมขั้นตอนการให้บริ การที่ มีคุณภาพของร้ าน สามารถ
สร้ า งความมั่น ใจก่ อ นการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร ข้อ ค้น พบ
ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของ ภาคภู มิ บุ ญ ประเสริ ฐ
(2558) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
คาร์ แคร์ครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล” พบว่า การบริ การที่ รวดเร็ ว เสร็ จตามเวลานัด
หมาย มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ ครบวงจรของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก สถานที่ ในการให้บริ การมีความสะอาด
สภาพแวดล้อมที่ ดี กว้างขวาง และยังมีห้องรับรองลูกค้าที่
สะดวกสบาย โดยสิ่ ง เหล่ า นี้ จะดึ ง ดู ด ความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคและอยากนารถยนต์เข้ามาใช้บริ การซ้ าอีก และจาก
ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านลักษณะทาง
ก า ย ภ า พ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบ
ครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี เพราะสถานที่ รับรองลูกค้ามี
ความสะอาด/ห้องน้ าในคาร์ แคร์ มีความสะอาด เนื่ องจาก
ความสะอาดถือเป็ นหัวใจสาคัญของสถานที่การให้บริ การ
ทั้งนี้ คาร์ แคร์ ควรวางแผนจัดการสถานที่ ให้มีความสะอาด
สม่ าเสมอรวมถึ งการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ให้ผบู ้ ริ โภค
ประทับใจและทาให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ การซ้ า นอกจาก
สถานที่มีความสะอาด อุปกรณ์ เครื่ องมือ ควรได้รับการดูแล
รั ก ษาอย่ า งดี เ ช่ น กั น ดั ง นั้ นผู ้ป ระกอบการควรอบรม
พนักงานให้ช่วยดูแลรักษาความสะอาดทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีมาตรการปรับปรุ ง พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในร้านคาร์ แคร์ แบบครบวงจรให้มีความ
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย นอกจากนี้ ทางผูป้ ระกอบการควรมี
การตกแต่ ง รู ป แบบภายในร้ า นสร้ า งความแตกต่ า งเป็ น
เอกลักษณ์สู่สายตาผูบ้ ริ โภค ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ สมบัติ แหวนวงศ์ และเกียรติชยั เวษฎาพันธุ์
(2560) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การคาร์ แ คร์ ของลู ก ค้า ในจั ง หวัด
ปทุมธานี” พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์แคร์ของลูกค้า
2.3 ด้านการส่งเสริ มการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก การส่ งเสริ มการตลาดที่ ดีและน่ าสนใจ
เช่ น การแจกบัต รสะสมแต้ม และถ้า ฝนตกภายในวัน จะ
สามารถนารถกลับมาล้างได้ฟรี เป็ นต้น จึ งทาให้เกิ ดแรง
ดึงดูดในการเข้าใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
การบริ การที่ คุ ้ม ค่ า และยัง เกิ ด การกระตุ ้น ให้ ผู ้บ ริ โ ภค
กลั บ มาใช้ บ ริ การซ้ า และจากผลวิ จั ย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ ด้านการส่งเสริ มการตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตัดสิ นใจ
ใช้บริ การคาร์แคร์แบบครบวงจรในจังหวัดนนทบุรี เพราะมี
การลดราคาตามเทศกาลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยมาก
สุ ด และมีโปรโมชัน่ หลากหลาย เช่น มีบตั รสะสมแต้ม การ
ให้ ส่ ว นลด เป็ นต้น ดัง นั้น ผู ้ป ระกอบการควรออกแบบ
โปรโมชั่น ในช่ ว งเทศกาลนอกเหนื อ จากเทศกาลที่ เ ป็ น
วันหยุดอาจเพิ่มเติมเป็ นช่ วงต้นเดื อน เนื่ องจากลูกค้าส่ วน
ใหญ่ที่เลือกใช้บริ การคาร์แคร์แบบครบวงจรในเขตนนทบุรี
เป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งช่วงต้นเดื อนเป็ นช่วงที่
พนักงานได้รับเงินเดือน สามารถช่วยกระตุน้ การออกมาใช้
บริ การของกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนได้ ข้อ
ค้น พบดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ภาคภู มิ บุ ญ
ประเสริ ฐ (2558) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใ ช้ บ ริ การ คาร์ แค ร์ คร บวงจร ขอ งผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล” พบว่า ปั จ จัย ด้า นการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด มี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์
แคร์ ค รบวงจรของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด และ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส ของลูกค้ าในจังหวัดปทุมธานี
อุดมศักดิ์ วงษ์ ศิริ และ พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู *
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
*
E-mail: Pashatai.c@rsu.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่เคยใช้บริ การซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test, F-test และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ (1.1) อาชีพ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (1.2) อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัด ในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (2.1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านราคา และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ในจังหวัดปทุมธานี ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (2.2) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ในจังหวัดปทุมธานี ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ขนส่งพัสดุภณั ฑ์
1. บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดช่องทางและ
มุมมองที่ เปิ ดกว้างต่อผูค้ นในปั จจุบนั ถือได้ว่าเป็ นยุคของ
ความคิดและโอกาส คนรุ่ นใหม่หนั มาสนใจในการทาธุรกิจ
ขนาดย่ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี รู ป แบบในการท าธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ ยนไปจากเดิ มคื อ การใช้เงิ นลงทุ นน้อยและมี เจ้าของ
กิจการเป็ นผูค้ อยดูแลผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เกิ ด เป็ นการท าธุ ร กิ จ ในรู ปแบบใหม่ คื อ
อีคอมเมิร์ซ หรื อที่ เรี ยกกันว่าการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ทุกที่ ทุกเวลาทา
ให้การทาธุ รกิ จเป็ นเรื่ องง่ายและสะดวกต่อผูป้ ระกอบ การ
ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองที่ มีความเจริ ญหรื อเขตนอกเมืองที่

ห่ างไกลก็สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างผูป้ ระ กอบการและ
ลูกค้าได้โดยง่ายผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารและเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ต อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต
สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างทัว่ ถึงและอิสระอีคอมเมิร์ซเป็ น
ช่อง ทางหนึ่ งสาหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการขายสิ นค้าที่มี
เงิ นลงทุ นไม่มากนักไม่จ า เป็ นต้องมี หน้าร้ านเนื่ องจากมี
ขั้นตอนในการดาเนิ นการที่ สะดวกไม่ซับซ้อน เข้าถึงกลุ่ม
เป้ า หมายและสร้างการจดจาตราสิ นค้าได้ง่าย จึงเป็ นโอกาส
ในการขยายฐานธุ ร กิ จไปในพื้ นที่ ต่ า งๆทั้งในพื้นที่ ของผู ้
ประกอบ การหรื อนอกพื้นที่ห่างไกลคนละประเทศโดยผ่าน
ช่ องทางต่าง ๆ เช่ น การเปิ ดเว็บ ไซต์ของตัวเองหรื อ ผ่าน
เว็บไซต์ที่ให้ บริ การได้แก่ weloveshopping.com ,tarad.com
เป็ นต้น การซื้ อ ขายสิ น ค้า แบบอี คอมเมิ ร์ ซ มี แนวโน้มการ

- 48 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากจ านวนผู ้เ ข้า ถึ ง ระบบ การดาเนิ นงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการในเชิงลึกของผูค้ า้
อิ นเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย เดื อนมกราคม พ.ศ. 2560 มี อีคอมเมิร์ซในการเลือกใช้ผปู ้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้าจากผูข้ าย
จานวนร้อยละ67จากจานวนประชากรทั้งหมดหรื อคิดเป็ น ไปยัง ผูซ้ ้ื อ เป็ นช่ อ งทางให้กับ ผูป้ ระกอบการขนส่ ง หรื อผูท้ ี่
จ านวน 44,260 ล้านคน อัต ราการเติ บ โต ร้ อ ยละ 21 เมื่ อ ต้องการเข้ามาทาธุรกิจนี้ได้รู้ถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
เที ยบกับช่ วงเดื อนมกราคมปี พ.ศ. 2559โดยในช่ วงเดื อน ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าในกลุ่มนี้ ซ่ ึ งเป็ น
มกราคมพ.ศ.2560ประชาชนในประเทศไทยซื้ อของผ่าน ลูกค้าที่ มีศกั ยภาพและมีโอกาสเติบโต และใช้เป็ นช่องทางใน
ระบบอี ค อมเมิ ร์ ซ เป็ นจ านวนร้ อ ยละ 51จากจ านวน การปรั บปรุ งและพัฒนากลยุท ธ์เ พื่อรองรั บ การขยายตัวของ
ประชากรทั้งหมดคิดเป็ นจานวน 33,690 ล้านคน หรื อเป็ น กลุ่มผูค้ า้ อี คอมเมิร์ซ สร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้
ลาดับที่15จากทุกประเทศทัว่ โลก (Wearesocial, 2017)
เพิ่มสูงขึ้นต่อไป
การเติ บโตของธุ รกิ จอี คอมเมิ ร์ซ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ วัตถุประสงค์ การวิจยั
ส่ งผลต่อธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ให้มีแนวโน้มเติ บโต
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ลั ก ษ ณ ะ
เพิ่มขึ้นความต้องการใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งเพื่อส่ ง ประชากรศาสตร์ ที่ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สิ น ค้า จากผู ้ข ายไปยัง ผู ้ซ้ื อ ของกลุ่ ม ผู ้ค ้า อี ค อมเมิ ร์ ซ จึ ง มี บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
แนวโน้มที่มากขึ้นตามไปด้วยธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ใน จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
ปั จจุบนั มีความเข้มข้นเป็ นอย่างมากเนื่องด้วยรู ปแบบในการ
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ดาเนิ นธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนจากการเข้ามาแข่งขันของผู ้ (7Ps) ที่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การบริ ษัท
ประ กอบการโลจิสติกส์ต่างชาติซ่ ึ งมีรูปแบบการให้บริ การ ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตลั ได้ ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
อย่า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพมากกว่า จากข้อ ได้เ ปรี ย บทางด้าน
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระดับ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยรู ปแบบการจัดการระบบที่ ถูกพัฒนา ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยส่ วนประสมทาง
ส่ งผลให้เกิ ดการบริ การที่มีความคล่องตัวธุ รกิ จอีคอมเมิร์ซ การตลาดบริ การ (7Ps) ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ
ของไทยมีความแข็งแกร่ งจากขนาดตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
หนึ่ ง ในอาเซี ย น ทั้ง นี้ กระทรวงดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและ
สัง คมได้มี ก ารประเมิ นมู ลค่ า E-Commerce ของไทยในปี สมมติฐานการวิจยั
พ.ศ. 2559 ว่าน่าจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 14.4 คิดเป็ นมูลค่า
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
2.11 ล้านล้านบาท ในขณะที่ภาค อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ก็ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและ
ได้เติบโตขึ้นเช่นกัน และจากผลการสารวจข้อมูลของกรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจ
ธุ ร กิ จ การค้า (2559) พบว่า ปริ ม าณการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จ ากัด และ
ขนส่ งและโลจิ สติกส์มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง (จุไร บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
พร พินิจชอบ, 2560)
ไทยแตกต่างกัน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึ กษา “ปั จจัยส่ วนประสมทาง
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ได้แก่
การตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ การ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจั ด
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของ จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ” ซึ่งการขนส่งถือเป็ นส่วนที่สาคัญใน กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผล
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ต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กใช้ บ ริ การของลู ก ค้า บริ ษัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของ
ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดการวิจยั

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลงานวิ จั ย นี้ สามารถใช้ เ ป็ นแนวทางให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรับส่ งพัสดุในการกาหนดกลยุทธ์ท าง
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นได้
2. ผลของการวิจยั จะทาให้ทราบถึ งพฤติ กรรมการ
เลื อกใช้บริ การส่ งสิ นค้า บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ
บริ ษ ัท เคอรี่ เอ็ก เพรส จ ากัด มี ค วามแตกต่ า งกัน หรื อไม่
สามารถนาข้อมูลจากวิจยั จากปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ นาไปปรั บปรุ ง พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู ้
ให้บริ การให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3. ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์เชิงวิชาการ แวดวงการ
ศึ ก ษาวิ จัย ในการเพิ่ ม พู น ควรรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การของลูกค้า และต่อยอดองค์
ความรู ้ทางธุรกิจได้

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2550) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การแบ่ ง
ส่ วน การ ต ล าด ต าม ตั ว แ ปร ด้ า น ประ ชากร ศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิก
ในครอบครั ว ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน
ลักษณะงานประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติ
ที่ ว ดั ได้ข องประชากรช่ ว ยในการก าหนดตลาดเป้ าหมาย
ในขณะที่ ลกั ษณะด้านจิ ตวิทยา และสังคม วัฒนธรรม ช่วย
อธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ า หมายนั้น
ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อ
การกาหนดตลาดเป้ าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมี ลกั ษณะทางจิ ตวิทยาต่างกันโดยวิเคราะห์จาก
ปั จจัยดังนี้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ในการติดต่อสื่ อสาร
ของแต่ ล ะบุ ค คลในเพศที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมที่
แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ง
และรั บ ข่ า วสาร มากกว่ า เพศชาย ในขณะที่ เ พศชาย
นอกเหนื อจากการรับส่ งข่าวสารแล้ว ยังมีความประสงค์จะ
สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ง ามต่ อ กัน เพื่ อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
สื่ อสารที่ ดีต่อกัน อีกทั้งความคิดทัศนคติของคนทั้งเพศจะ
ถูกกาหนดโดยวัฒนธรรม และสังคม ทาให้แต่ละเพศจะมี
บทบาททางสังคมที่แตกต่างกันนั้นเอง
2. อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะส่ ง ผลต่ อ ในเรื่ องของ
พฤติ กรรมและความคิด เพราะคนที่ อายุน้อย จะอิ สระเสรี
ยึดถืออุดมการณ์ มองโลกในแง่ดี มากกว่าคนที่อายุมากและ
ผ่านประสบการณ์มาสู ง ซึ่ ง กลุ่มนี้ จะมีความคิดในลักษณะ
อนุรักษ์นิยม ระมัดระวังในเรื่ องการยึดถือปฏิบตั ิต่าง ๆ มอง
โลกใน แง่ร้ายมากกว่าคนที่ มีอายุน้อย ในส่ วนของการรั บ
ข่าวสาร คนที่มีอายุต่างกันจะเสพข่าวสารต่างกัน เช่น คนที่
มีอายุมากจะขอข่าวสารหนัก ๆ มีเหตุมีผล ในขณะที่วยั เด็ก
จะสนใจความบันเทิ งมากกว่า ข่าวสารอื่น เน้นสนุ กสนาน
มากกว่าความจริ งจังในชีวติ
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3. การศึ ก ษา ความคิ ด ค่ า นิ ยม ทั ศ นคติ และ
พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกัน นั้น แสดงว่า มาจาก การศึ ก ษาที่
แตกต่างกัน เพราะคนที่มีการศึกษาสู ง จะได้เปรี ยบในเรื่ อง
การรับข่าวสารที่ และเข้าใจ ข่าวสายได้เป็ นอย่างดี มีความ
รอบรู ้ แ ละกว้า งขวาง เมื่ อ รั บ ข่ า วสารได้ม าก ย่อ มไม่ เ ชื่ อ
อะไรง่าย ๆ เช่นกัน หากไม่มีเหตุผล หรื อหลักฐานที่เพียงพอ
ในขณะที่ คนที่ มีการศึ กษาต่ า เมื่ อได้รับข่าวสาร จะเชื่ อได้
ง่าย ไม่มีการไตร่ ตรองก่อน และสื่ อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็ นสื่ อ
ประเภทวิ ท ยุ โทรทัศ น์ และ ภาพยนตร์ ในขณะที่ ค นมี
การศึ กษาสู ง หากมีเวลาว่างเพียงพอ จะรับข่าวสารทางสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เช่นเดียวกัน แต่หาก
เวลาไม่ ม ากนั ก จะสนใจข่ า วจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ม ากกว่ า
ประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ หมายถึง อาชี พ
รายได้ และสถานภาพทางสังคมของที่ แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล จะมีอิทธิ พลจะมีผลต่อปฏิ กิริยาของผูร้ ับสารที่ มี
ต่อผูส้ ่ งสาร เพราะแต่ ละคนมีวฒั นธรรมและประสบการณ์
ทัศนคติ ค่านิ ยมและเป้ าหมายที่แตกต่างกัน ย่อมรับสารได้
แตกต่างกัน และ ปั จจัยบางอย่างที่เกี่ ยวข้องกับตัวผูร้ ับสาร
แต่ละคน เช่น ปั จจัยทางจิ ตวิทยาและ สังคมที่จะมีอิทธิ พล
ต่อการรับข่าวสาร
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2555) กล่าวว่า ส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ รกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value)
ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ เช่น กรณี ธุรกิจที่พกั แรมประเภทเกสต์เฮาส์ และโรงแรม
2. ราคา (Price) คื อ คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นรู ป ตัว เงิ น
ลู ก ค้า จะเปรี ยบเที ย บระหว่ า งคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ ราคา
ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ถ้า คุ ณ ค่ า สู ง กว่า ราคาลู ก ค้า จะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้นการกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสม

กั บ ระดั บ ของการให้ บ ริ การ โดยกรณี ธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรม
ประเภทเกสต์เฮาส์ โรงแรม อาจให้ความสาคัญในเรื่ องของ
ค่าเช่า ค่าอุปกรณ์อานวยความสะดวก ค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
ห้อง ค่าดาเนินงาน ซึ่งควรอยูใ่ นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคุณค่า
3. การจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อง
กับที่ต้ งั และการเคลื่อนย้ายสิ นค้า การกาหนดทาเลที่ต้ งั เพื่อ
การเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยต้องสร้ างความเชื่ อมัน่
และความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้า ในกรณี ธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรม
ประเภทโรงแรม อาจให้ความสาคัญในเรื่ องของที่ พกั ใกล้
แหล่งชุ มชน ใกล้สถานี รถประจาทางเพื่อความสะดวกใน
การเดิ นทาง ใกล้ตลาดหรื อศูนย์การค้า เพื่อสะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอย เป็ นต้น
4. การส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้ าง
ทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ เช่ น การโฆษณา ทางป้ าย
โปสเตอร์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น การขายโดยใช้พนักงานขาย
การส่งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
5. บุ ค ลากร (People) ต้อ งอาศัย การคัด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้
ลู ก ค้า ได้ อ ย่ า งแตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน บุ ค ลากรต้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มี
ความคิ ดริ เริ่ ม มี ความสามารถในการแก้ปั ญหาและสร้ า ง
ค่านิยมให้ธุรกิจ
6. กระบวนการ (Process) เพื่ อ ส่ ง มอบคุ ณ ภาพใน
การให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและประทับใจลูกค้า ซึ่งถือ
เป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ถึงแม้ว่าจะมีบริ การที่ดี ที่ มีคุณภาพแต่ไม่มี
กระบวนการส่ งมอบให้กบั ลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น สิ่ งที่
ที่พกั แรมประเภทโรงแรม จะส่ งมอบคุณภาพในการบริ การ
ให้กบั ลูกค้า ได้แก่ ความรวดเร็ วในการให้ความช่วยเหลื อ
เช่ น กรณี เ กิ ด ไฟฟ้ า ดั บ หรื อการมี บ ริ การรั ก ษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้น โดยสิ่ งดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีใจรัก
การบริ การ มี ความชานาญในหน้าที่ และมี เครื่ องมื อหรื อ
อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการรองรั บการปฏิ บัติหน้าที่ ได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
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7. สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) เพื่อ
แสดงให้ลูกค้ารับรู ้และเห็นถึงคุณภาพการบริ การ อีกทั้งยัง
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกค้า โดยผ่านหลักฐานที่ สามารถ
มองเห็นได้ชดั โดยอาจเป็ นหลักฐานด้านสถานที่

จานวน 140 คน (ร้อยละ 35.0) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
15,001-30,000 บาท มากที่สุด จานวน 196 คน (ร้อยละ 49.0)

2. วิธีดาเนินการวิจยั

1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก ใช้บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุ มธานี แตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือก ใช้บริ การ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative
Research) โดยใช้การสารวจ (Survey) ประชากรเป็ นลูกค้าที่
เคยใช้บริ การซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของ
ประ ชากร W.G. Cochran ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจานวน 400 คน
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน แบบ Likert Scale 5
ระดับ การทดสอบความเชื่อมัน่ ด้วยครอนบาค (Cronbach's
Alpha) โดยรวม มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าแบบสอบ
ถามมีความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ Independent
Sample t-Test แ ล ะ One-Way ANOVA แ ล ะ Multiple
Regression Analysis โดยวิ ธี Enter 2 ครั้ งโดยมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ของลูกค้ า
ในจังหวัดปทุมธานี

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส จากัด ของ
ลูกค้ าในจังหวัดปทุมธานี
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จ ากัด ของลู ก ค้า ในจังหวัด ปทุ ม ธานี แตกต่ า งกันที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ ม
การตลาด ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กใช้บ ริ ก าร
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

พบว่า ผูต้ อบแบบ สอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 296 คน (ร้อยละ 74.0) มีอายุ 26-35 ปี จานวน 155
คน (ร้อยละ 38.8) มีสถานภาพสมรสโสดมากที่สุด 236 คน
(ร้อยละ59.0) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน
242 คน (ร้ อ ยละ 60.5) มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มากที่ สุ ด
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
การตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการ

b

Std. Error

(Constant)

0.530

0.132

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

0.484

0.058

ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7)

0.200

0.057

t

Sig.

4.013

0.000*

0.449

8.284

0.199

3.530



Tolerance

VIF

0.000*

0.363

2.759

0.000*

0.336

2.977

0.165
0.056
0.175 2.953 0.003* 0.301
3.317
ด้านราคา (X2)
R = 0.761 R2 = 0.579 Adjusted. R2 = 0.576 SEest = 0.397 F = 181.529 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.737
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี มากที่สุด
ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ( = 0.449) รองลงมาด้านลักษณะทาง
กายภาพ (  = 0.199) และน้อ ยที่ สุด คื อ ด้านราคา (  =
0.175)มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ นระดับมาก
(R = 0.761) มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 57.6 (Adjusted

R2 = 0.576) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ
0.397 (SEest = 0.397) โดยมีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.301
ถึง และมีค่า VIF มากที่ สุดอยู่ที่ 3.317 จึ งสรุ ปได้ว่าไม่เกิด
ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร (Multicollinearity)
สมการคะแนนดิบ
Ŷ = 0.530 + 0.484(X1) + 0.200(X7) + 0.165(X) (1)

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ บริ ษทั
เคอรี่ เอกเพรส จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
การตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการ

b

Std. Error

t

Sig.

(Constant)

1.083

0.142

7.614

0.000*

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

0.326

0.039

0.430

8.394

ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย (X3)

0.230

0.045

0.264

ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)

0.157

0.033

0.176



Tolerance

VIF

0.000*

0.449

2.227

5.113

0.000*

0.443

2.258

4.802

0.000*

0.879

1.137

R = 0.730 R2 = 0.532 Adjusted. R2 = 0.529 SEest = 0.327 F = 150.245 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.888
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ บริ ษทั
เคอรี่ เอกเพรส จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี มาก
ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 0.430) รองลงมา ด้านช่องทาง

การจัด จ าหน่ า ย (  = 0.264) และน้อ ยที่ สุด คื อ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ( = 0.176)มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัม พันธ์
พหุ คู ณ อยู่ ใ นระดั บ มาก (R = 0.730) มี อ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 52.9 (Adjusted R2 = 0.529) และมีความ
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คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.327 (SEest = 0.327)
โดยมีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.443 ถึง และมีค่า VIF มาก
ที่ สุดอยู่ที่ 2.258 จึ งสรุ ปได้ว่าไม่เกิ ดปั ญหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) สมการคะแนนดิบ
̂Y = 1.083 + 0.326(X1) + 0.230(X3) + 0.157(X4)

(2)

4. สรุปผล
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในจังหวัดปทุมธานี
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชีพ
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1.1 ด้านอาชี พ บริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไทย จ ากัด ใน
จังหวัดปทุมธานี ควรที่จะปรับปรุ งพัฒนาบริ การให้สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการแต่ ล ะกลุ่ ม อาชี พ เพื่ อ น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริ การรับส่ งพัสดุให้เหมาะสาหรับความต้องการ
แต่ ล ะอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ มี ก ลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ มี
หลากหลายอาชี พ ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การ ข้อ ค้น พบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพันธ์ ศรี ช่วยชนม์
(2556) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ อร่ อยทัว่ ไทย สั่ง
ได้ ที่ ไ ปรษณี ย์ ของผู ้บ ริ โภค ในกรุ งเทพมหา นคร ”
ผลการวิจัยพบว่า อาชี พ ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริ การ “อร่ อยทัว่ ไทย สัง่ ได้ที่ไปรษณี ย”์ ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร พบว่า
ด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจในการเลื อ กใช้ บ ริ การ บริ ษัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยสามารถอภิ ป รายผลตามค่า
น้ าหนักได้ดงั นี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการรับประกันความเสี ยหายหาก

เกิ ด ความผิ ด พลาดระหว่า งการจัด ส่ ง ขึ้ น โดยการมี ศู น ย์
ช่วยเหลือลูกค้าที่สามารถช่วยเหลือติดตามได้อย่างรวดเร็ วมี
ความรู ้ความเข้าใจในเงื่ อนไขการรับประกัน หลักฐานใน
การประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อให้การดาเนินการได้อย่าง
เป็ นระบบและรวดเร็ วเพื่อให้ลูกค้ามี ความเชื่ อมัน่ ในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จุไรพร พินิจชอบ (2560) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งของ
กลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งของกลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ บริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จ ากั ด ในจั ง หวัด ปทุ ม ธานี ควรตกแต่ ง สถานที่
ให้บริ การให้มีความสะอาดสะดวกสบายมีพ้ืนที่นั่งรอและ
วางพัสดุ เพียงพอ สถานที่ ให้บริ การควรมี ความโปร่ งโล่ง
ไม่ให้ลูกค้าที่เข้าใช้บริ การรู ้สึกแออัดเมื่อเข้ามาใช้บริ การข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุไรพร พินิจชอบ
(2560) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งของกลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
ผู ้ป ระกอบการขนส่ ง ของกลุ่ ม ผู ้ค ้า อี ค อมเมิ ร์ ซ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.3 ด้านราคา บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ใน
จังหวัดปทุมธานี ควรจะมีพฒั นาคุณภาพบริ การให้มีความ
เหมาะสมกับราคาสิ นค้าและบริ การ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญในเรื่ องราคาให้มีความเหมาะสมกับคุ ณภาพ
บริ การที่ ได้รับจึ งจาเป็ นที่ จะต้องพัฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพ
บริ ก ารให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ลู ก ค้า ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพันธ์ ศรี ช่วย
ชนม์ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ อร่ อยทัว่
ไทย สั่งได้ที่ไปรษณี ย ์ ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร”
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ผลการวิ จัย พบว่า ด้า นราคา มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
บริ การ “อร่ อยทัว่ ไทยสัง่ ได้ที่ไปรษณี ย”์
บริษัท เคอรี่ เอกเพรส จากัด ในจังหวัดปทุมธานี
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส จากัด
ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1.1. ด้านอาชีพ บริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส จากัด ใน
จังหวัดปทุมธานี ควรที่จะศึกษาทาความเข้าใจนาผลที่ได้ไป
พัฒนากลยุทธ์เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์บริ การรับส่ งพัสดุให้
เหมาะส าหรั บ ความต้อ งการแต่ ล ะอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูล้ ูกค้าแต่ละ
อาชี พให้สามารถสร้ า งแรงจู งใจให้เ กิ ดตัด สิ นใจเลื อ กใช้
บริ การ ข้อ ค้น พบดั ง กล่ า วสอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของ
อภิ ญญา จันทร์ สัง ข์ (2559) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ของ บริ ษทั
เคอรี่ เอ็ ก เพรส จ ากั ด ในเขตจั ง หวัด สมุ ท รปราการ”
ผลการวิจยั พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ของ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กเพรส
จ ากัด ในเขตจัง หวัด สมุ ท รปราการแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2 ด้านอายุ บริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส จากัด ใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ควรให้ค วามสาคัญ ท าการศึ กษาความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ตามแต่ ล ะช่ ว งอายุ ต ้ อ งออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้ครอบคลุมความต้องการแต่ละช่วง
วัยที่ มีความต้องการแตกต่างกันออกไป เพื่อที่ จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงอายุให้สามารถ
สร้ า งแรงจู ง ใจให้เ กิ ดตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารข้อค้นพบ
ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ปั ญ จรั ต น์ ตั้ง โชโต
(2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ กรณี ศึกษา บริ ษทั เคอรี่
เอ็กซ์เพรส จากัด” ผลการวิจัยพบว่า อายุ ที่ แตกต่างกันมี

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 ด้านระดับการศึกษา บริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส
จ ากัด ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ค วรจัด ฝึ กอบรมพนัก งานที่
ให้บริ การให้มีความรู ้ความเข้าใจข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
บริ การสามารถอธิบายให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ถ้าหากลูกค้ามีระดับการศึกษา
ไม่สูงควรที่ จะสามารถแนะนาข้อมูลที่ เ เข้าใจง่าย ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุดและถ้าลูกค้ามีระดับ
การศึ กษาสู ง ควรเน้น ข้อมู ลด้านมาตรฐานการให้บริ การ
ความเป็ นส่ ว นตั ว ปลอดภั ย และการรั บ ประกั น การ
ให้บริ การ ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ข้อ ค้น พบดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของปั ญจรัตน์ ตั้งโชโต (2559) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัย
ด้า นคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท เคอรี่ เอ็ก ซ์ เ พรส จ ากัด ”
ผลการวิจยั พบว่าระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1.4) ด้านรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น บริ ษ ัท เคอรี่ เอกเพรส จ ากัด ในจัง หวัด
ปทุมธานี ควรที่จะมีผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายตาม
ความต้องการที่เหมาะสมตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันออกไปเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนให้สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิญญา จันทร์สงั ข์ (2559) ศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ของ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กเพรส จากัด ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ”ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งพัสดุ
ภัณ ฑ์ข อง บริ ษ ัท เคอรี่ เอ็ ก เพรส จ ากัด ในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้า นการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ นใจในการเลื อกใช้
บริ การ บริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส จากัด ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุ ม ธานี ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยสามารถ
อภิปรายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เคอรี่ เอกเพรส จากัด
ในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการพัฒนาและปรับปรุ งคุ ณภาพ
สิ น ค้า และบริ ก ารอยู่เ สมอ พัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก ารให้มี
ความหลากหลายสามารถสอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้า มีคุณภาพในบริ การให้มีมาตรฐานเท่ากันไม่วา่ จะเป็ น
ด้านการรักษาสภาพของพัสดุไม่ให้เกิ ดความเสี ยหาย การ
รั กษาระยะเวลาในการน าส่ งพัสดุ ให้ส่ง ตรงเวลา เพื่อให้
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุไรพร พินิจชอบ
(2560) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งของกลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ด้า นผลิ ตภัณฑ์
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารผูป้ ระกอบการ
ขนส่งของกลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายบริ ษทั เคอรี่ เอก
เพรส จากัด ในจังหวัดปทุมธานี ควรขยายช่ องทางการจัด
จาหน่ ายโดยการร่ วมมื อเป็ นพัน ธ์มิตรกับร้ านสะดวกซื้ อ
และร้ านค้าต่าง ๆ ซึ่ งช่ วยขยายช่ องทางการให้บริ ก ารได้
อย่างรวดเร็ วและต้นทุนไม่สูงแต่อย่างไรก็ตาม พนักงานใน
ร้านสะดวกซื้ อและร้านค้าก็ไม่ใช่พนักงานของบริ ษทั เคอรี่
เอกเพรส จ ากัด อาจจะยัง ไม่ เ ข้า ใจในระบบการและให้
ข้อมูลกับลูกค้าได้ไม่ดีพอดังนั้นผูบ้ ริ หารควรที่ จะต้องให้
ความรู ้ โ ดยฝึ กอบรมพนั ก งานของบริ ษัท ให้ ส ามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจในบริ การ ไปยังพนักงานของ
บริ ษ ัท ที่ ก ารร่ ว มมื อ เป็ นพัน ธ์ มิ ต ร ให้ เ ข้า ใจได้ง่ า ยและ
สามารถให้ ข ้อ มู ล กั บ ผู ้บ ริ โภคได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามเชื่ อ มั่น และตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของจัก ร

พัน ธ์ ศรี ช่ ว ยชนม์ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ด้า นส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ผลต่อพฤติ กรรมการใช้
บริ ก าร อร่ อ ยทั่ว ไทย สั่ง ได้ที่ ไ ปรษณี ย ์ข องผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ “อร่ อยทัว่ ไทยสัง่
ได้ที่ไปรษณี ย”์
2.3 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดบริ ษทั เคอรี่ เอก
เพรส จากัด ในจังหวัดปทุมธานีควรที่จะพัฒนาช่องทางการ
สื่ อสารให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โภคได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ประชาสัม พัน ธ์ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก าร มี ก าร
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ มี ช่ อ งทางท าให้ผูบ้ ริ โ ภค
ได้รับข่าวสารได้หลากหลายยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างละเอียดและทัว่ ถึงอย่างถูกต้อง
จะสามารถสร้ างความผูก พัน กับแบรนด์ รวมไปถึ งรั ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ แ ละความรู ้ สึ ก ที่ ดี กับ ผู ้บ ริ โภคเพื่ อ เสริ ม
ศั ก ย ภาพ โ อ กาสในการแ ข่ ง ขั น แล ะขั บ เคลื่ อนผล
ประกอบการจากการดาเนินธุรกิจซึ่งสามารถดึงดูดพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ ให้มี ค วามสนใจเข้า มาร่ ว มมื อ สามารถต่ อ รอง
แบ่ ง ปั นผลประโยชน์ ร่ วมกั น ได้ ข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า ว
สอดคล้อ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของจุ ไ รพร พิ นิ จ ชอบ
(2560) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งของกลุ่มผูค้ า้ อีคอมเมิร์ซในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” ผลการวิ จัย พบว่ า ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
ผู ้ป ระกอบการขนส่ ง ของกลุ่ ม ผู ้ค ้า อี ค อมเมิ ร์ ซ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
รั งสิ ตทุ กท่ านที่ ให้ความรู ้ และให้คาแนะนาในการทาวิจยั
ครั้งนี้จึงสาเร็ จได้
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Administration,Stamford International University. (in
Thai).
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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมของ สปป.ลาวให้ สอดคล้ องกับความต้ องการพัฒนาทางด้ านธุรกิจในยุค
Disruptive Era
พิรุณา สุ ทธิสรณ์ 1 และ กฤช จริ นโท2
1
คณะเทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2
คณะการบริ หารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
บทคัดย่ อ
การทาวิจัยครั้ งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของดุ ษฎี นิพนธ์ ซึ่ งตัดมาในส่ วนของงานวิจัยเชิ งปริ มาณบางส่ วนเท่ านั้น โดย
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการ ความพร้อมของบุคลากร นักธุรกิจ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน สปป.
ลาว ที่มีความต้องการฝึ กอบรมและวิจยั ทางธุรกิจ 2) เพื่อศึกษาหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เหมาะสมของการจัดตั้งสถาบันการ
ฝึ กอบรมและวิจยั ทางธุรกิจใน สปป. ลาวของหน่วยงานจากประเทศไทยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยการใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือ เก็บตัวอย่างจากนักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน บุคลากรภาครัฐในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว และบุ คคลทางด้านการบริ หารการศึ กษาได้กลับมาจานวน 411 ชุ ด ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Discriminant Analysis
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าทักษะทั้ง 7 ได้แก่ คือ ทักษะงาน ทักษะสื่ อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะผูน้ า ทักษะลูกค้า ทักษะ
ธุรกิจ และทักษะวิเคราะห์แยกแยะเป็ นตัวแยกกลุ่มตามหัวข้อในหลักสู ตรได้ดี ข้อเสนอแนะในงานวิจยั มีดงั นี้ 1) กลุ่มของ
หลักสูตรด้าน Professional Development ควรพัฒนาทักษะด้านลูกค้า และทักษะด้านผูน้ า 2) กลุ่มของหลักสูตรด้าน Modern
technology/Innovation/Organizational Change ควรพัฒนาทักษะด้านทักษะวิเคราะห์แยกแยะ และทักษะมนุษยสัมพันธ์ 3)
กลุ่ ม ของหลัก สู ต รด้า น Productivity/Marketing ควรพัฒ นาทัก ษะด้านงาน และทัก ษะด้า นมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ 4) กลุ่ ม ของ
หลักสูตรด้าน Personal Effectiveness ควรพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ และทักษะด้านผูน้ า
คำสำคัญ: หลักสูตรการฝึ กอบรม, การพัฒนาทักษะ, ประเทศ สปป.ลาว
1. บทนา
โลกของเราทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
แม้แต่บริ ษทั ที่ประสบความสาเร็ จมากที่สุดก็ตกอยูใ่ นความ
เสี่ ยงในโลกที่วนุ่ วายหากพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลง การยืนยัน
จากหนึ่ งในผูน้ าดิ จิทลั ที่ ทรงพลังที่ สุด ทาให้นึกถึ งวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันสองสามอย่างในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างแรกคื อ ทุ กอย่างในโลกของเราก้า วไปอย่างรวดเร็ ว
ดัง นั้ นผู ้ค นจึ ง ต้อ งการเข้า ถึ ง ความรู ้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สิ่ ง นี้
สอดคล้องกับการศึกษาจาก Microsoft ในปี 2558 ซึ่ งอ้างว่า
โดยทั่ว ไปความสนใจของมนุ ษ ย์น้ ัน อยู่ที่ ป ระมาณแปด
วินาที เนื้ อหาที่ เราใช้ในการเรี ยนรู ้ ป กติ มีค วามยาวและถี่
เกินไปจนไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ เนื้อหา
ในการเรี ยนรู ้อบรมใหม่ ๆ อาจกระตุน้ ความคิดให้เกิ ดการ

ดึ ง ดู ด การสร้ า งความคิ ด น าไปสู่ ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระ ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้น
สปป.ลาวก็เช่นกัน
จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วนั้น
รั ฐ บาล สปป.ลาว ยัง จัด ให้ด้านการศึ กษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญเร่ งด่วนของการ
พัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศตามที่ ได้ระบุในรัฐธรรมนู ญ
แห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวว่า รัฐต้องให้
ความส าคัญ แก่ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ร่ วมกับการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษแก่การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ รวมถึงการปฏิ บตั ินโยบายพัฒนาการศึ กษา รัฐต้อง
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เอกชนมี ส่วนร่ วมลงทุนในการ
พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์แห่ งชาติตามกฎหมาย
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เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการหลุ ด พ้น จากประเทศที่ มี ก าร
พัฒนาน้อยที่สุดโดยเร็ ว
ปั จ จุ บัน ประเด็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคัญ มากของ
รั ฐบาล สปป.ลาว คื อเรื่ องของการขาดแคลนงบประมาณ
และการขาดแคลนนักวิชาการที่ มีความเชี่ ยวชาญทางด้าน
วิชาการอีกหลากหลายศาสตร์ และหลายแขนงมาก เพื่อเร่ ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ โดยเฉพาะรัฐกรที่เป็ นบุคลากรของรัฐเอง การขาด
แคลนดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ สาคัญมากในช่ วงการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดของ สปป.ลาว
ดังนั้น สปป.ลาว จึงมีความจาเป็ นอย่างมากในการเร่ งสร้ าง
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพทัดเที ยมกับประชากร
ประเทศที่พฒั นาแล้ว (นิดถา บุบผา, 2559)
ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา การจัด ตั้ง สถาบัน การ
ฝึ กอบรมและวิจัยทางธุ รกิ จในสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวของหน่ วยงานจากต่างประเทศ ซึ่ งถื อเป็ น
ประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมโยงและเครื อข่ายทางด้าน
วิช าการร่ ว มกัน ระหว่า งประเทศไทยและ สปป.ลาว ก่ อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ในระดับ ประเทศร่ ว มกัน ในการพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ ทั้งยัง
สามารถสร้างเม็ดเงินนาเข้าในประเทศไทยได้จานวนมากใน
อนาคต รวมถึงยังเป็ นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลักดันมูลค่าด้านเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้นในอนาคตให้กบั สปป.ลาว อีกด้วย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงความต้องการ ความพร้อมของบุคลากร
นักธุรกิจ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีความต้องการฝึ กอบรมและ
วิจยั ทางธุรกิจ
2. ทราบถึ งการก าหนดหลั ก สู ตรและร าค า
ลงทะเบี ย นการฝึ กอบรมที่ เ หมาะสมส าหรั บ การจัด ตั้ง
สถาบัน การฝึ กอบรมและวิ จัย ทางธุ ร กิ จ ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของหน่วยงานจากประเทศไทย
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการ ความพร้อมของบุคลากร
นักธุรกิจ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีความต้องการฝึ กอบรมและ
วิจยั ทางธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เ หมาะสมของ
การจั ด ตั้ งสถาบั น การฝึ กอบรมและวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ใน
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวของหน่วยงานจาก
ประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั
แนวความคิดเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝึ กอบรมนั้ น ถื อ ว่ า การ
ฝึ กอบรม (Training) เป็ นกิจกรรมที่สาคัญ ประการหนึ่ งใน
กระบวนการบริ หารงานบุคคลแผนใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ
กันโดยทั่วไปแล้วว่า การ ฝึ กอบรมเป็ นวิธีหนึ่ งที่ ช่ว ยให้
องค์ ก รสามารถเพิ่ ม พู น ประสิ ทธิ ภาพ และประสบ
ความสาเร็ จในการ บริ หารได้ อีกทั้งการฝึ กอบรมก็มีส่วน
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อย่างสาคัญในการแก้ไขปั ญหาบางอย่างที่ เ กิ ดขึ้ นในการ
ปฏิ บัติ ง านบุ ค คลในองค์กรอี กด้วย การฝึ กอบรมจึ ง เป็ น
กิจกรรมที่ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับองค์การสมัยใหม่ที่
ต้องการเพิ่มพูนประสิ ทธิ ผลในการทางาน ตลอดจนแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การด้วย
ความหมายของการฝึ กอบรม มีผใู ้ ห้ความหมายและ
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรม ไว้ดงั นี้
สมคิ ด บางโม (2559) ได้ส รุ ป ว่ า การฝึ กอบรม
หมายถึ ง กระบวนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
บุ คคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
เจตคติ (Attitude) อันจะนาไปสู่ การยกมาตรฐานการทางาน
ให้สูงขึ้ น ทาให้บุคคลมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การ
งานและองค์กรบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
อ านวย แสงสว่ า ง (2544) ให้ ค วามหมาย การ
ฝึ กอบรม คื อ การพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก ารให้ไ ด้รั บ
ความรู ้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง ทางด้า นสารสนเทศและทัก ษะ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้สาเร็ จได้เ ป็ น
อย่า งดี โดยจะต้อ งผ่า นกระบวนการจากโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมที่จดั ไว้เป็ นรู ปแบบที่มีมาตรฐานการฝึ กอบรมและ
การประเมินผลเป็ นที่ยอมรับ
การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการจัด กิ จ กรรมตาม
ความจาเป็ นหรื อปั ญหาในองค์การ เพื่อพัฒนา ความรู ้ ความ
เข้าใจทักษะและทัศนคติของบุคลากร เพื่อจะนาไปใช้หรื อ
แก้ปัญหาของงานที่ปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จตามภารกิจของ
องค์ก าร (กรมจัด ตั้ง และพนักงานกระทรวงศึ กษาธิ การ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2008)
จากความหมาย และแนวความคิดของการฝึ กอบรมที่
มี ผู ้ ก ล่ า วไว้ พอสรุ ปได้ ว่ า การฝึ กอบรม หมายถึ ง
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีการวางแผนและ
ดาเนิ นงานอย่างมีระบบ เพื่อ เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ทั ก ษะ ประสบการณ์ แ ละทั ศ นคติ ที่ จะน าไปสู่ การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในทางที่ ดี ข้ ึ น และเป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ วางไว้ ผูร้ ั บการฝึ กอบรมมี ความสามารถ
ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงทั้งในปั จจุบนั และอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
เมื่ อ กล่ า วถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์หลัก ของการฝึ กอบรม
ส่ วนใหญ่ ก ล่ า วว่ า เป็ นการมุ่ ง เน้ น ที่ จะให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลัก 3 ประการ คือ เพิ่มพูนความรู ้
(Knowledge) เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ (Skills) และเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติ (Attitude) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเพิ่ ม พู น ความรู ้ เป็ นการพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถทั้งมี อยู่แล้ว ให้มีความชานาญมากขึ้ นและ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ เทคโนโลยี วิธีการปฏิบตั ิ ตลอดจน
ระเบี ยบข้อบังคับหรื อนโยบายต่าง ๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ไป เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
เหล่านั้น มาใช้ในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นหรื อ
บางครั้งอาจเป็ นการนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ชนิ ดใหม่เข้ามา
ในองค์ก รก็ จ ะต้อ งมี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานให้ ส ามารถ
ทางานร่ วมกับเครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรเหล่านั้นได้
2. การเพิ่มพูนทักษะ ผูป้ ฏิ บัติงานแต่ละระดับควร
ได้รั บ การพัฒ นาทักษะที่ จาเป็ นตามความ เหมาะสม ซึ่ ง
ทัก ษะที่ จ าเป็ นต่ อ การท างานมี อ ยู่ 3 ประเภท คื อ ทัก ษะ
ทางการคิ ด (Conceptual Skills) ทักษะทางมนุ ษย์สัมพันธ์
( Human Relations Skills) แ ละ ทั ก ษะ ทางการปฏิ บั ติ
(Technical Skills) พนักงานแต่ละระดับจะมีความต้องการ
ทักษะที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานพิมพ์ดีดจะต้องการทักษะ
ในการพิมพ์ให้เร็ ว ถูกต้องและสะอาด หัวหน้างานจะต้อง
การทัก ษะในการจู ง ใจผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา และผู ้บ ริ หาร
ระดับ สู ง จะต้อ งใช้ทักษะในการคิ ด วางแผน การจัด การ
บริ หารต่าง ๆ เป็ นต้น
3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า
ทัศ นคติ มี บ ทบาทต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน การท างานของ
พนักงานมาก ถ้าเขาเห็ นด้วยเข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน
และสภาพการทางาน ผลงานของเขาก็มกั จะดี แต่ถา้ เขาไม่
เห็นด้วยไม่เข้าใจ ผิดหวัง เบื่อ และท้อแท้ใจ เขาจะไม่อยาก
ทางานและผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดี ทั้งอาจเป็ นผลให้เกิด
การสู ญเสี ยและเกิดอุบตั ิเหตุได้ดว้ ย ดังนั้น จึงเป็ นเป้ าหมาย
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ห ลั ก อี กป ระการหนึ่ งในการฝึ กอ บรม จึ งมุ่ ง ที่ จะ
เปลี่ยนแปลงและสร้างเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และ
ต่อองค์การให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ประเภทของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. การฝึ กอบรมทั่ว ไป (General training) เป็ นการ
ฝึ กอบรมที่มิได้เจาะจงงานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะ เป็ นการ
ฝึ กอบรมเพี่อจะสร้างเสริ มความรู ้กว้าง ๆ และเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์สาหรับงานทัว่ ๆ ไป
2. การฝึ กอบรมเฉพาะ (Specific training) เป็ นการ
ฝึ กอบรมที่ จาเป็ น สาหรั บงานใดงานหนึ่ งโดยโดยเฉพาะ
ของบริ ษทั หรื อของหน่วยงาน
ประโยชน์ ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารชนิ ดหนึ่ง
มีบทบาทในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ขององค์การได้ใน
หลาย ๆ ทางด้วยกัน ดังที่มีผเู ้ สนอไว้ดงั นี้
ชูชยั สมิทธิไกร (2558) มีความเห็นว่า การฝึ กอบรม
มีประโยชน์คือ
1. ช่ ว ยพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ ความสามารถ และ
ทัศ นคติ ข องพนัก งาน การฝึ กอบรมจะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ให้
พนักงานมีคุณสมบัติที่จาเป็ นต่อการทางานดีข้ ึนกว่าเดิม อัน
จะส่ งผลให้เกิ ดผลผลิ ตเพิ่มสู งขึ้ นทั้งในด้านปริ ม าณและ
คุณภาพ
2. ช่ วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงาน โดยการลด
ปริ มาณที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การ แต่ยงั ได้สินค้า
หรื อบริ การที่ มีปริ มาณและคุณภาพคงเดิ ม นอกจากนั้นยัง
ลดเวลาที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาพนักงานที่ ข าดประสบการณ์
เพื่อให้มีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
3. ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ต โดยลดปริ มาณสิ นค้า ที่
ผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคล โดย
ลดอัตราการลาออกจากงาน การขาดงาน การมาทางานสาย
อุบตั ิเหตุ การร้องทุกข์ และสิ่ งอื่น ๆ ที่บนั่ ทอนประสิ ทธิภาพ

ในการทางาน
5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริ การให้แก่ลูกค้า โดย
ช่วยปรับปรุ งการให้บริ การหรื อส่งสิ นค้าแก่ลูกค้า
6. ช่วยพัฒนาพนักงาน เพื่อใช้เป็ นกาลังทดแทนใน
อนาคต การฝึ กอบรมบุคลากรอาจช่วยให้ องค์การมีกาลัง
ทดแทนได้ทันท่ ว งที หากพนัก งานบางส่ ว นเกษี ยณ หรื อ
ลาออกจากการทางาน
7. ช่ ว ยตระเตรี ย มพนัก งานก่ อ นการก้า วขึ้ น ไปสู่
ตาแหน่ งหน้าที่ที่สูงขึ้น การฝึ กอบรมจะช่วยให้พนักงานที่
ได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งใหม่ มี ความพร้ อมและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับตาแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม
8. ช่ ว ยขจัด ความล้า หลัง ด้า นทัก ษะ เทคโนโลยี
วิธีการทางาน และการผลิต การฝึ กอบรมจะช่วยให้พนักงาน
มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ และความสามารถที่ ทั น กั บ ค วาม
เปลี่ ยนแปลงของโลกช่ วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับ
ผูอ้ ื่นได้
9. ช่วยให้การประกาศใช้นโยบาย หรื อข้อบังคับของ
องค์การ ซึ่ งได้รับการแก้ไขหรื อร่ างขึ้นมาใหม่เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
ประโยชน์ ต่อบุคคล
1. ช่วยให้บุคคลแต่ละคนมีคุณสมบัติอนั เหมาะสม
กับ งานในหน้าที่ ที่รั บผิดชอบ เกิ ด การพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจ ความช านิ ช านาญและมี เจตคติ ที่ดีอยู่
เสมอ จึงเกิดความเชื่อมัน่ ที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็ จ
2. ช่ ว ยให้บุคคลสามารถทางานรวมกลุ่ม ได้อย่าง
สมานฉันท์ งานสาเร็ จ มี ความพอใจในงานและในเพื่อน
ร่ วมงาน
3. ช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะท างานใน
ตาแหน่ งหน้าที่ การงาน ที่ มีความรั บผิดชอบสู งขึ้น ทาให้
เกิดความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้
4. ช่ วยให้ขวัญและกาลังใจของแต่ละคนและของ
กลุ่มดี ข้ ึน เนื่ องจากบุคคลมีความเชื่ อมัน่ ในความสามารถ
ของตนและตระหนักถึงคุณค่าของตน
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5. ช่วยให้ผทู ้ ี่จะเข้าทางานใหม่ในหน่วยงาน มีความ
เข้าใจในหน่วยงาน เข้าใจในการ บริ หาร เข้าใจงาน เข้าใจ
สถานการณ์ในการทางาน และเข้าใจตนเองทาให้เกิดความ
สบายใจในการทางานและรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของหน่วยงาน
ประโยชน์ ต่อหน่ วยงาน
1. ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทางาน ทั้งในด้านปริ มาณ
และคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและยืดหยุน่ ให้แก่หน่วยงาน
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรได้รั บ การฝึ กอบรม ให้ มี ค วามพร้ อ ม
ทางานในหน้าที่ รับผิดชอบ และพร้ อมจะก้าวสู่ ตาแหน่ ง
หน้าที่การงานที่สูงขึ้น
3. ช่ วยลดปั ญหาในการทางาน เนื่ องจากบุ คลากร
ได้รับการฝึ กฝน จึงมีความเข้าใจในงาน และสามารถทางาน
ได้เรี ยบร้อย
4. ลดภาระของผูบ้ ริ หารในการควบคุมงาน เนื่องจาก
บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมจนเกิดความเชื่อมัน่ ที่จะทางาน
สามารถควบคุมตนเองในการทางานที่ได้รับมอบหมายได้
5. ช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณ เนื่ องจาก
บุ คลากรมี ความสามารถทางานได้รวดเร็ วขึ้ น ลดจานวน
คนทางานและใช้เงินน้อยลง
6. ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานมี ชื่ อ เสี ย งและภาพพจน์ ที่ ดี
สามารถหาข้อยุติขอ้ ขัดแย้งได้
ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า การฝึ กอบรม ให้ประโยชน์ใน
การช่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรและถือเป็ นกิ จกรรมที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่ จะ
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานและ
เป็ นบัน ไดที่ จ ะพัฒ นาบุ ค คลให้ก้า วไปสู่ ค วามส าเร็ จ ใน
อนาคต เกิดประโยชน์แก่งานและหน่วยงานอีกด้วย
ความหมายของหลักสู ตร
Posner (1992) ให้นิยามว่า หลักสูตร คือ เนื้อหาหรื อ
จุดประสงค์ ที่ โรงเรี ยนต้องจัดให้เด็ก และเป็ นสิ่ งที่ครู ตอ้ ง
นามาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการสอน ซึ่ งหากมองว่าหลักสู ตร

เป็ นเป้ า หมาย (Ends) ก็ เ น้ น ที่ ล ัก ษณะของผู ้เ รี ยนที่ จ บ
หลักสู ตร ถ้ามองว่าหลักสู ตรเป็ นวิธีการ (Means) ก็เน้นที่
การวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
Marsh and Willis (1995) ให้นิยามไว้ว่า หลักสู ต ร
คื อ ชุ ด ของแผนการ และประสบการณ์ ท้ ั งหลายที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ที่ ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิภายใต้การแนะแนวของ
โรงเรี ยน
Tanner and Tanner (2007) ให้ นิ ย ามว่ า หลัก สู ต ร
หมายถึ ง การสร้ างความรู ้ และประสบ การณ์ ที่จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเจริ ญเติบโต ในการใช้สติปัญญาควบคุมความรู ้ และ
ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลัก สู ต รจะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี ก าร
เจริ ญเติบโตในต้านความรู ้และความสามารถ หรื อด้านเป็ น
พลัง สัง คม ซึ่ ง หมายถึ งการ เป็ นพลเมื องที่ ดี มี ชีวิต ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี อยูใ่ นสังคมที่ดี
ในการวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ให้นิ ย ามของหลัก สู ต รว่า
หลัก สู ต ร คื อ สื่ อ กลางหรื อวิ ถี ท างที่ จ ะน าผู ้เ รี ยนไปสู่
จุดมุ่งหมาย ซึ่งเขียนไว้เป็ นเอกสารหลักสูตรที่ประกอบด้วย
หลักการ จุ ดมุ่งหมาย เนื้ อหาสาระ แนวการจัดการเรี ยนรู ้
สื่ อ การเรี ยนรู ้ แนวการวัด ผลประเมิ น ผลและเอกสาร
ประกอบหลักสู ตร ได้แก่ คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้
กิ จ กรรมและสื่ อ ประกอบแผนการจัดการเรี ย นรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เจริ ญงอกงาม พัฒนาไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
การสร้ างหลักสู ตร (Curriculum Construction)
“การสร้างหลักสู ตร” หมายถึง การดาเนิ นการจัดทา
หลัก สู ต ร รวมทั้ง กระบวนการต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการ
จัดทาหลักสู ตรนั้น ๆ ความหมายดั้งเดิมมักจะหมายถึง การ
สร้างรายวิชา
องค์ ประกอบของหลักสู ตร
Taba (1962) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร
ไว้ดงั นี้ ทุกหลักสู ตรไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบในลักษณะ
ใดก็ตามจะต้องประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ตามปกติ ห ลัก สู ต รจะประกอบด้ว ยข้อ ความที่ ก ล่ า วถึ ง
จุดมุ่งหมายทัว่ ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ หลักสู ตรจะบอก

- 62 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

ถึง การเลือกเนื้ อหาสาระ บางครั้งหลักสู ตรอาจจะกล่าวถึง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนอีกด้วย
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ในการร่ างหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งเอกสาร
หลั ก สู ตรนั้ น (Taba,1962) ได้ น าเสนอ ขั้ นตอนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ท้ งั หมด 7 ขั้น คือ
ขั้น ที่ 1 ส ารวจความต้อ งการ และความจ าเป็ น
(Diagnosis of needs)
ขั้นที่ 2 ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Formulations
of Objectives)
ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหา (Selection of Content)
ขั้ นที่ 4 จั ด ระบบเนื้ อหาวิ ช า (Organization of
Content)
ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (Selection
of Learning Experience)
ขั้ น ที่ 6 จั ด ร ะ บ บ ป ร ะ สบ การ ณ์ การ เ รี ย น รู ้
(Organization of Learning Experience)
ขั้น ที่ 7 ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผล และแนวทาง
ปฏิ บตั ิ (Determination of what to evaluate and of the ways
and means of doing it)
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้รู ป แบบวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยผูว้ ิจัย มี ก ารก าหนด
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ นักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ และบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และ
บุคคลทางด้านการบริ หารการศึกษา โดยจานวนประชากร
คื อ จานวนหน่ วยงานภาคธุ รกิ จและภาครั ฐในนครหลวง
เวียงจันทร์ ซึ่งคานวณได้จากสูตรทางสถิติของยามาเน่ แทน

ค่าในสูตรได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 359 คน และเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็บข้อมูลเพิ่มอีก
จานวน 41 ฉบับ รวมเป็ นแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400
ฉบับ
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เชิงปริมาณ
ความเทีย่ งตรง (Validity)
ผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนวัดความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
ที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ ว่าสามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้อย่าง
ถูกต้องและตรงเป้ าหมาย ดังนี้
1. ผูว้ ิจัยนาแบบทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
IOC ( Index of Item – Objective Congruence) ใ ห้ แ ก่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูม้ ี ประสบการณ์ 5 ท่ านหา
ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี ความสอดคล้อง สาหรับแบบสอบถาม
แต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนาไปปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความเหมาะสม และถูกต้องโดยใช้สูตร
ของ โรวิเนลลี และแฮมเบิ ลตัน (Rovinelli & Hambleton,
1977, pp. 49–60) ดังนี้
2. การตรวจสอบด้านจริ ยธรรมการวิจยั โดยผูว้ ิจยั
น าแบบสอบถาม ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ งจากค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วไปตรวจสอบจริ ยธรรมของ
การวิจัย โดยส่ ง ให้คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพาได้ตรวจสอบ
และอนุมตั ิก่อนที่จะนาแบบสอบถามนี้ไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
นาเสนอผลการวิจยั ทั้ง สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติอนุ มาน
โดยสถิ ติ อ นุ ม านใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ Discriminant
Analysis ได้ดงั นี้
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้ต อบแบบสอบถาม
จาแนกตามตาแหน่งงานในองค์กร
ตาแหน่ งงานในองค์กร
ผูบ้ ริ หารระดับต้น
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ระดับปฏิบตั ิการ
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

125
77
46
163
411

30.41
18.73
11.19
39.67
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักธุ รกิ จ องค์กร
ภาครั ฐ และเอกชนใน สปป.ลาว ผู ้ต อบแบบสอบถามมี
ตาแหน่งงานในองค์กรระดับปฏิบตั ิการมากที่สุด จานวน 163
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.67 รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้น
จานวน 125 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.41 อันดับสามผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางจานวน 77 คนคิดเป็ นร้อยละ 18.73 น้อยที่ สุดคือ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงจานวน 46 คนคิดเป็ นร้อยละ 11.19

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการฝึ กอบรมหัวข้อใน
ความต้ องการฝึ กอบรมหัวข้ อในหลักสู ตรด้ าน Professional Development
วางแผนเชิงกลยุทธ์/ทักษะเชิงองค์กร
ผูน้ าตามสถานการณ์/ผูน้ าทางความคิด/การเปลี่ยนแปลง
บริ หารโครงสร้าง/มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
บริ หารงบประมาณ/วิเคราะห์ตดั สิ นใจทางการเงินและบัญชี
ขยายกิจการ/ธุรกิจระหว่างประเทศ/ธุรกิจข้ามชาติ
การสร้างทีม/การบริ หารทีมงานและความสัมพันธ์
ธรรมาภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม/ภาพลักษณ์ความยัง่ ยืน
อื่น ๆ ระบุ
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

105
44
73
42
59
47
40
1
411

25.55
10.70
17.76
10.22
14.36
11.44
9.73
0.24
100.00

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการฝึ กอบรมหัวข้อในหลักสู ตรด้าน Modern
technology Innovation Organizational Change
ความต้ องการฝึ กอบรมหัวข้ อในหลักสู ตรด้ าน Modern technology Innovation
จานวน (คน) ร้ อยละ
Organizational Change
ด้านการบริ หารทรัพย์สินทางปัญญา
54
13.14
ด้านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
54
13.14
ด้านการพัฒนาIT/บริ หารข้อมูลเชิงสถิติ/Computer Software
89
21.65
ด้านการวิจยั และพัฒนาองค์การ/สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
111
27.01
การจัดการความรู ้/องค์กรสมัยใหม่
100
24.33
อื่น ๆ ระบุ
3
0.73
รวม
411
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความต้องการ
ฝึ กอบรมหัวข้อในหลักสู ตรด้าน Professional Development
มากที่สุด คือ หัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์/ทักษะเชิงองค์กร
จานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.55 รองลงมาเป็ นหัวข้อ
การบริ หารโครงสร้าง/มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ จานวน 73
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.76 หัวข้อการขยายกิ จ การ/ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ/ธุ รกิ จข้ามชาติ จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.36 หั ว ข้ อ การสร้ า งที ม /การบริ หารที ม งานและ
ความสัมพันธ์ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.44 หัวข้อผูน้ า
ตามสถานการณ์/ผูน้ าทางความคิด/การเปลี่ยนแปลง จานวน
44 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.70 หัวข้อการบริ หารงบประมาณ/
วิเคราะห์ตดั สิ นใจทางการเงิ นและบัญชี จานวน 42 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.22 และน้อยที่ สุดคื อ หัวข้อธรรมาภิ บาล/

ความรับผิดชอบต่อสังคม/ภาพลักษณ์ความยัง่ ยืน จานวน 40
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.73
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ฝึ กอบรมหั ว ข้ อ ในหลั ก สู ตรด้ า น Modern technology
Innovation Organizational Change มากที่ สุดคือ หัวข้อด้าน
การวิจยั และพัฒนาองค์การ/สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จานวน
111 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.01 รองลงมาคื อ หั ว ข้อ การ
จัดการความรู ้/องค์กรสมัยใหม่ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.33 หัวข้อด้านการพัฒนาIT/บริ หารข้อมูลเชิ ง สถิ ติ /
Computer Software จ านวน 89 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.65
น้อยที่สุดคือ หัวข้อด้านการบริ หารทรัพย์สินทางปั ญญาและ
หัวข้อด้านธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิ กส์ มีจานวนหัวข้อละ
เท่ากันคือ 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.14 เท่ากัน

ตารางที่ 4 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกความต้อ งการฝึ กอบรมหั ว ข้อ ในหลัก สู ต ร ด้ า น
Productivity/marketing Management
ความต้ องการฝึ กอบรมหัวข้ อในหลักสู ตรด้ าน Productivity/marketing
Management
ด้านการพัฒนาบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และระบบขนส่ง
ด้านระบบบริ หารคุณภาพ/การเพิม่ ผลผลิต
ชีวอนามัย/ความปลอดภัยโรงงาน
บริ หารลูกค้า/ข้อร้องเรี ยน
บริ หารการขายและการตลาดสมัยใหม่
รวม
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ฝึ กอบรมหั ว ข้อ ในหลัก สู ต รด้า น Productivity/marketing
Management มากที่สุดคือ หัวข้อด้านระบบบริ หารคุณภาพ/
การเพิ่ ม ผลผลิ ต จ านวน 129 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.39
รองลงมาหั ว ข้อ ด้า นการพัฒ นาบริ หารจัด การห่ ว งโซ่
อุปทาน จานวน 88 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.41 หัวข้อด้าน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

88
72
129
23
26
73
411

21.41
17.52
31.39
5.60
6.33
17.75
100.00

บริ หารการขายและการตลาดสมัยใหม่ จานวน 73 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 17.75 หัวข้อ ด้านการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ระบบขนส่ง จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.52 หัวข้อด้าน
บริ หารลูกค้า/ข้อร้ องเรี ยน จานวน 26 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
6.33 และน้อยที่สุดคือ หัวข้อด้านชี วอนามัย/ความปลอดภัย
โรงงาน จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.60
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการฝึ กอบรมหัวข้อในหลักสู ตรด้าน Personal
Effectiveness
ความต้ องการฝึ กอบรมหัวข้ อในหลักสู ตรด้ าน Personal Effectiveness
ระบบจ้าง ปลดออก/สรรหา/บารุ งรักษาบุคลากร
บริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการ/ผลการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
บริ หารความขัดแย้ง/ความเครี ยดและความกดดันในที่ทางาน
การลดความรุ นแรงในที่ทางาน/การล่วงละเมิดทางเพศ/กฎหมาย
แรงงาน/สหภาพแรงงาน
อื่น ๆ ระบุ
รวม
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ฝึ กอบรมหั ว ข้อ ในหลัก สู ต รด้า น Personal Effectiveness
มากที่ สุดคือ หัวข้อด้านบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิ การ/ผล
การปฏิ บั ติ ง าน จ านวน 159 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.69
รองลงมาหัวข้อด้านระบบจ้าง ปลดออก/สรรหา/บารุ งรักษา
บุ คลากร จานวน 89 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.65 หัวข้อด้าน
บริ ห ารความขัด แย้ง /ความเครี ย ดและความกดดัน ในที่
ทางาน จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.71 หัวข้อด้านการ

จานวน (คน)
89
159
57
81
22

ร้ อยละ
21.65
38.69
13.87
19.71
5.35

3
411

0.73
100.00

บริ หารความหลากหลายทางวัฒนธรรม จานวน 57 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 13.87 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ หั ว ข้อ การลดความ
รุ นแรงในที่ ท างาน/การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ/กฎหมาย
แรงงาน/สหภาพแรงงาน จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.35
ผลการวิเคราะห์ Discriminant Analysis
H1.1: ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ มีความสั มพันธ์ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกหลักสู ตรด้ าน Professional Development

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ มาตรฐานของปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ จาแนกกลุ่มการตัดสิ นใจเลือกหลักสู ตรด้าน Professional
Development
Function
ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ
1
2
3
4
5
6
ทักษะงาน
0.413
0.452 -0.586 -0.356 -0.512 -0.102
ทักษะสื่ อสาร
-0.007 -0.489 -1.058 0.548
0.701 -0.369
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
-0.577 0.867
0.267
0.939 -0.377 0.436
ทักษะผูน้ า
0.471 -0.762 0.766
0.456 -0.140 -0.723
ทักษะลูกค้า
1.264
0.290
0.265 -0.370 -0.344 0.416
ทักษะธุรกิจ
-0.714 -0.775 -0.152 -0.151 0.454
1.035
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ -0.280 0.725
0.533 -0.583 0.921 -0.353
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จากตารางที่ 6 การศึกษาโดยให้ทกั ษะด้านต่าง ๆ ใน
การปฏิ บตั ิงานของพนักงาน จานวน 7 ด้าน คือ ทักษะงาน
ทักษะสื่ อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะผูน้ า ทักษะลูกค้า
ทักษะธุรกิจ และทักษะวิเคราะห์แยกแยะเป็ นตัวแปรอิสระ
หรื อตัวแปรต้นในการแบ่งกลุ่มหัวข้อของหลักสูตรทางด้าน
Professional Development (ตัวแปรตาม) จ านวน 7 หัวข้อ
คื อ การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ ผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง การ

บริ หารโครงสร้าง การบริ หารงบประมาณ การขยายกิจการ
การสร้ า งที ม และธรรมาภิ บ าล พบว่า ตัว แปรที่ ส ามารถ
พยากรณ์ ก ารตั ด สิ นใจเลื อ กหั ว ข้ อ ในหลั ก สู ตรด้ า น
Professional Development ได้ดี ที่ สุดตามล าดับคื อ ทักษะ
ลูกค้า ทักษะผูน้ า ทักษะงาน ทักษะสื่ อสาร ทักษะวิเคราะห์
แยกแยะ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และทักษะธุรกิจ

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ ในสมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิ กกลุ่มจาแนกตามหัวข้อใน
กลุ่มหลักสูตรด้าน Professional Development
Professional Development
ปัจจัยทักษะด้ าน
วางแผน
ผู้นาและการ
บริหาร
บริหาร
ขยาย การสร้ าง ธรรมาภิบาล
ต่ าง ๆ
เชิงกลยุทธ์ เปลีย่ นแปลง โครงสร้ าง งบประมาณ กิจการ
ทีม
ทักษะงาน
ทักษะสื่ อสาร

4.623
-0.421

4.645
-0.881

4.511
-0.662

4.344
-0.898

5.253
-0.439

4.730
-0.271

4.986
-1.320

ทักษะมนุษยสัมพันธ์

2.293

2.623

2.387

2.160

2.126

1.182

1.886

ทักษะผูน้ า
ทักษะลูกค้า
ทักษะธุรกิจ
ทักษะวิเคราะห์
แยกแยะ
(Constant)

2.279
3.096
1.402

1.998
3.321
1.072

1.930
2.632
1.604

1.889
2.495
2.054

1.438
3.335
1.148

2.573
3.620
1.515

2.468
4.252
0.669

1.394

2.177

1.936

1.980

1.799

1.333

1.930

-32.416

-34.498

-31.365

-30.712

-33.051

-33.493

-34.448

ตารางที่ 8 ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มของหัวข้อในกลุ่มหลักสูตรด้าน Professional Development
Professional Development
Predicted Group Membership
Total
1
2
3
4
5
6
7
Original
%
1
66.0 8.5 11.3
1.9
9.4
0
2.8
100.0
2
29.5 36.4 15.9
2.3
6.8
0
9.1
100.0
3
42.5 12.3 32.9
1.4
6.8
1.4
2.7
100.0
4
38.1 14.3 19.0 14.3 11.9
2.4
0
100.0
5
35.6 18.6 10.2
3.4 22.0
3.4
6.8
100.0
6
38.3 12.8 10.6
6.4
4.3
19.1
8.5
100.0
7
42.5 10.0 10.0
2.5
2.5
0
32.5
100.0
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จากตารางที่ 7 จะสามารถเขียนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิ กกลุ่มจาแนกตามกลุ่มได้ 7
กลุ่ม เพื่อหากมีขอ้ มูลทักษะที่ เป็ นตัวแปรต้นก็จะสามารถ
พยากรณ์กลุ่มได้วา่ อยูใ่ นกลุ่มใด
จากตารางที่ 8 แสดงความถูกต้องในการพยากรณ์
ของหัวข้อในกลุ่มหลักสูตร ด้าน Professional Development
โดยวิธี original พบว่าจะพยากรณ์กลุ่มได้ถูกต้อง 36.70 %
แต่ถา้ ใช้วิธี cross-validated จะพยากรณ์ กลุ่มได้ถูกต้อง 66
% และพบว่ากลุ่มที่ 4 คือหัวข้อบริ หารงบประมาณมีความ

ถูกต้องในการพยากรณ์ต่ าที่ สุด คือ 14.30 % หรื อพยากรณ์
ผิด 85.70 % (100 – 14.30) ในขณะที่กลุ่มที่ 1 คือหัวข้อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์มีความถูกต้องในการพยากรณ์สูงสุด คือ
66 %
H1.2: ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ มีความสั มพันธ์ ต่อการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ห ลั ก สู ต ร ด้ า น Modern
technology/Innovation/Organizational Change

ตารางที่ 9 ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ มาตรฐานของปั จจัยทักษะด้านต่ าง ๆ จ าแนกกลุ่ มการตัด สิ น ใจเลื อกหลักสู ตรด้า น Modern
technology/Innovation/Organizational Change
Function
ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ
1
2
3
4
ทักษะงาน
0.312
0.291
1.075
0.216
ทักษะสื่ อสาร
-0.520
-0.937 -1.009
0.860
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
0.976
-0.761
0.148
-0.350
ทักษะผูน้ า
-0.082
1.040
-0.034
0.381
ทักษะลูกค้า
-0.704
0.414
0.061
-0.345
ทักษะธุรกิจ
-0.236
-0.272
0.610
0.462
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
0.680
0.515
-0.819
-0.356
ตารางที่ 10 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ ในสมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มจาแนกตามหัวข้อใน
กลุ่มหลักสูตรด้าน Modern Technology/ Innovation/Organizational Change
Modern technology/Innovation/Organizational Change
ปัจจัยทักษะด้ านต่ าง ๆ บริหารทรัพย์ สิน ด้ านธุรกิจพาณิชย์
ด้ านการ
การวิจยั และ
การจัดการ
ทางปัญญา
อิเล็คทรอนิกส์
พัฒนาIT
พัฒนา
องค์ กรสมัยใหม่
ทักษะงาน
5.034
4.926
4.545
4.528
4.447
ทักษะสื่ อสาร
-1.650
-0.719
-0.676
-0.709
-0.548
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
2.225
2.523
2.572
2.551
1.626
ทักษะผูน้ า
2.725
2.021
2.232
1.907
2.422
ทักษะลูกค้า
2.758
2.526
2.429
2.657
3.121
ทักษะธุรกิจ
1.575
2.040
1.594
1.733
1.824
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
2.344
1.578
2.301
1.889
1.667
(Constant)
-33.818
-33.330
-33.647
-31.852
-32.007
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จากตารางที่ 9 การศึกษาโดยให้ทกั ษะด้านต่าง ๆ ใน
การปฏิ บตั ิงานของพนักงาน จานวน 7 ด้าน คือ ทักษะงาน
ทักษะสื่ อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะผูน้ า ทักษะลูกค้า
ทักษะธุรกิจ และทักษะวิเคราะห์แยกแยะเป็ นตัวแปรอิสระ
หรื อตัวแปรต้นในการแบ่งกลุ่มหัวข้อของหลักสูตรทางด้าน
Modern technology/ Innovation/ Organizational Change ที่
ประกอบด้วยจานวน 5 หัวข้อคือ ด้านการบริ หารทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ด้านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนา
IT ด้านการวิจยั และพัฒนาองค์การ และการจัดการ องค์กร

สมัย ใหม่ พบว่า ตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารตัดสิ นใจ
เ ลื อ ก หั ว ข้ อ ใ น ห ลั ก สู ต ร ด้ า น Modern technology/
Innovation/ Organizational Change ได้ดีที่สุดตามลาดับ คือ
ทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ ทักษะงาน
ทักษะผูน้ า ทักษะธุรกิจ ทักษะสื่ อสารและทักษะลูกค้า
จากตารางที่ 10 จะสามารถเขียนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิ กกลุ่มจาแนกตามกลุ่มได้ 5
กลุ่ม เพื่อหากมีขอ้ มูลทักษะที่ เป็ นตัวแปรต้นก็จะสามารถ
พยากรณ์กลุ่มได้วา่ อยูใ่ นกลุ่มใด

ตารางที่ 11 ค่ า ความถู ก ต้ อ งในการพยากรณ์ ก ารเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ของหั ว ข้ อ ในกลุ่ ม หลั ก สู ตรด้ า น Modern
technology/Innovation/Organizational Change
Modern technology/Innovation/
Predicted Group Membership
Total
Organizational Change
1
2
3
4
5
Original %
1
33.3
5.6
46.3
5.6
9.3
100.0
2
20.4
24.1
40.7
3.7
11.1
100.0
3
12.4
10.1
62.9
7.9
6.7
100.0
4
18.0
15.3
40.5
11.7
14.4
100.0
5
13.0
13.0
41.0
8.0
25.0
100.0
จากตารางที่ 11 แสดงความถูกต้องในการพยากรณ์
ข อ ง หั ว ข้ อ ใ น ก ลุ่ ม ห ลั ก สู ต ร ด้ า น Modern
technology/Innovation/Organizational Change โ ด ย วิ ธี
original พบว่าจะพยากรณ์กลุ่มได้ถูกต้อง 30.60% แต่ถา้ ใช้
วิธี cross-validated จะพยากรณ์กลุ่มได้ถูกต้อง 62.90% และ
พบว่ากลุ่มที่ 4 คือหัวข้อการวิจยั และพัฒนาถูกต้องในการ

พยากรณ์ ต่ า ที่ สุ ด คื อ 11.70 % หรื อ พยากรณ์ ผิ ด 88.30 %
(100 – 11.70) ในขณะที่ กลุ่ม 3 คือหัวข้อด้านการพัฒนา IT
มีความถูกต้องในการพยากรณ์สูงสุด คือ 62.90 %
H1.3: ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ มีความสั มพันธ์ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกหลักสู ตร ด้ าน Productivity/ Marketing
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ตารางที่ 12 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ มาตรฐานของปั จ จัย ทัก ษะด้า นต่ า ง ๆ จ าแนกกลุ่ ม การตัด สิ น ใจเลื อ กหลัก สู ต รด้ า น
Productivity/Marketing
ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ
Function
1
2
3
4
5
ทักษะงาน
0.584
0.520
0.037
-0.326
0.114
ทักษะสื่ อสาร
0.359
0.430
-1.032
-0.340
-0.030
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
0.471
-0.231
0.614
0.488
-1.198
ทักษะผูน้ า
-0.011
-0.578
0.704
-1.044
0.585
ทักษะลูกค้า
-0.771
0.156
-0.244
0.346
-0.059
ทักษะธุรกิจ
-0.636
0.798
0.449
-0.110
-0.007
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
0.313
-0.317
0.094
1.140
0.809
จากตารางที่ 12 การศึ กษาโดยให้ทกั ษะด้านต่าง ๆ
ในการปฎิ บตั ิงานของพนักงาน จานวน 7 ด้าน คื อ ทักษะ
งาน ทักษะสื่ อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะผูน้ า ทักษะ
ลูกค้า ทักษะธุรกิจ และทักษะวิเคราะห์แยกแยะเป็ นตัวแปร
อิสระหรื อตัวแปรต้นของการแบ่งกลุ่มหัวข้อของหลักสู ตร
ทางด้าน Productivity/Marketing ที่ ป ระกอบด้วย 5 หัวข้อ
คื อ ด้า นการพัฒ นาบริ หารจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ด้า น

จัด การโลจิ สติ กส์ ด้านระบบบริ ห ารคุ ณภาพ ด้านความ
ปลอดภัย โรงงาน ด้า นบริ ห ารลู ก ค้า และด้า นการตลาด
สมัย ใหม่ พบว่า ตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารตัดสิ นใจ
เลื อกหัวข้อในหลักสู ตรด้าน Productivity/Marketing ได้ดี
ที่ สุดตามลาดับคือ ทักษะงาน ทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะ
สื่ อสาร ทักษะวิเคราะห์ แยกแยะ ทักษะผูน้ า ทักษะธุ รกิ จ
และทักษะลูกค้า

ตารางที่ 13 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ ในสมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มจาแนกตามหัวข้อใน
กลุ่มหลักสูตรด้าน Productivity/Marketin
Productivity/Marketing
ปัจจัยทักษะด้ านต่ าง ๆ
จัดการห่ วง จัดการโลจิ
บริหาร ความปลอดภัย
บริหาร การตลาด
โซ่ อุปทาน
สติกส์
คุณภาพ
โรงงาน
ลูกค้ า
สมัยใหม่
ทักษะงาน
5.051
4.609
4.630
4.943
4.183
5.061
ทักษะสื่ อสาร
-0.691
-0.893
-0.481
-0.253
-1.268
-0.288
ทักษะมนุษย์สมั พันธ์
2.370
2.488
1.916
2.922
2.409
2.267
ทักษะผูน้ า
2.277
1.736
1.928
1.886
2.212
1.424
ทักษะลูกค้า
2.333
2.707
2.826
2.062
3.139
2.739
ทักษะธุรกิจ
1.836
1.748
1.838
0.828
2.372
2.181
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
1.772
2.293
1.729
1.903
1.288
1.628
(Constant)

-33.849

-32.774

-31.550
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ตารางที่ 14 ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มของหัวข้อในกลุ่มหลักสูตรด้าน Productivity/Marketing
Predicted Group Membership
Productivity/Marketing
Total
1
2
3
4
5
6
Original
%
1
19.3
13.6
9.1
15.9
14.8
27.3
100.0
2
9.7
18.1
9.7
23.6
11.1
27.8
100.0
3
14.0
14.0
20.2
14.7
10.9
26.4
100.0
4
0
13.0
8.7
47.8
8.7
21.7
100.0
5
15.4
7.7
3.8
15.4
53.8
3.8
100.0

6

12.3

11.0

จากตารางที่ 13 จะสามารถเขียนค่าสัมประสิ ทธิ์ของ
สมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิ กกลุ่มจาแนกตามกลุ่มได้ 6
กลุ่มเพื่อหากมี ขอ้ มูลทักษะที่ เป็ นตัวแปรต้นก็จะสามารถ
พยากรณ์กลุ่มได้วา่ อยูใ่ นกลุ่มใด
จากตารางที่ 14 แสดงความถูกต้องในการพยากรณ์
ของหัว ข้อ ในกลุ่ ม หลัก สู ต ร ด้า น Productivity/Marketing
โดยวิธี original พบว่าจะพยากรณ์กลุ่มได้ถูกต้อง 27.70 %
แต่ ถ ้า ใช้วิ ธี cross-validated จะพยากรณ์ ก ลุ่ ม ได้ถู ก ต้อ ง

6.8

13.7

11.0

45.2

100.0

53.80 % และพบว่ากลุ่มที่ 2 คื อหัวข้อจัดการโลจิ สติกส์มี
ความถู ก ต้อ งในการพยากรณ์ ต่ า ที่ สุ ด คื อ 18.10 % หรื อ
พยากรณ์ ผิ ด 81.90 % (100 – 18.10) ในขณะที่ ก ลุ่ ม 5 คื อ
หัวข้อด้านการตลาดสมัยใหม่มีความถูกต้องในการพยากรณ์
สูงสุด คือ 53.80 %
H1.4: ปั จจัยทักษะด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกหลักสูตร ด้าน Personal Effectiveness

ตารางที่ 15 ค่าสัมประสิ ทธิ์ มาตรฐานของปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ จาแนกกลุ่มการตัดสิ นใจเลื อกหลักสู ตรด้าน Personal
Effectiveness
Function
ปัจจัยทักษะด้ านต่ างๆ
1
2
3
4
ทักษะงาน
-0.277
-0.007
0.429
-0.401
ทักษะสื่ อสาร
0.511
0.144
0.797
-0.807
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
-0.814
0.503
-0.785
-0.010
ทักษะผูน้ า
0.537
-0.485
-0.069
0.307
ทักษะลูกค้า
0.286
1.067
-0.361
-0.029
ทักษะธุรกิจ
0.812
-0.509
-0.128
0.482
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
-0.801
0.048
0.601
0.946
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ตารางที่ 16 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรปั จจัยทักษะด้านต่าง ๆ ในสมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มจาแนกตามหัวข้อใน
กลุ่มหลักสูตรด้าน Personal Effectiveness
ปัจจัยทักษะด้ านต่ าง ๆ
ทักษะงาน
ทักษะสื่ อสาร
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
ทักษะผูน้ า
ทักษะลูกค้า
ทักษะธุรกิจ
ทักษะวิเคราะห์แยกแยะ
(Constant)

สรรหา
บุคลากร
4.685
-0.481
2.399
1.611
3.300
1.655
1.584
-32.971

Personal Effectiveness
บริหารหลากหลาย บริหารความ
ทางวัฒนธรรม
ขัดแย้ ง
4.935
4.953
-0.995
-0.111
2.741
1.771
1.459
1.737
2.433
2.698
1.295
1.749
2.350
1.994
-30.669
-33.056

บริหาร
ค่ าตอบแทน
4.625
-0.523
1.959
1.951
2.823
2.058
1.683
-32.232

จากตารางที่ 15 การศึ กษาโดยให้ทกั ษะด้านต่าง ๆ
ในการปฎิ บัติงานของพนักงาน จานวน 7 ด้าน คื อ ทักษะ
งาน ทักษะสื่ อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะผูน้ า ทักษะ
ลูกค้า ทักษะธุรกิจ และทักษะวิเคราะห์แยกแยะเป็ นตัวแปร
อิสระหรื อตัวแปรต้นของการแบ่งกลุ่มหัวข้อของหลักสู ตร
ทางด้าน Personal Effectiveness ที่ ป ระกอบด้วยจ านวน 4
หัวข้อ คือ ด้านสรรหาบุคลากร ด้านบริ หารค่าตอบแทน การ
บริ หารความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริ หารความ
ขัดแย้งและด้านการลดความรุ นแรงในที่ ทางาน พบว่าตัว

การลดความ
รุนแรงในทีท่ างาน
4.906
-0.681
2.801
1.146
3.418
1.045
2.669
-35.353

แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารตั ด สิ นใจเลื อ กหั ว ข้ อ ใน
หลักสู ต รด้าน Personal Effectiveness ได้ดี ที่ สุด ตามลาดับ
คื อ ทัก ษะธุ ร กิ จ ทัก ษะผู ้น า ทัก ษะสื่ อ สาร ทัก ษะลู ก ค้า
ทัก ษะงาน ทัก ษะวิ เ คราะห์ แ ยกแยะและทัก ษะมนุ ษ ย
สัมพันธ์
จากตารางที่ 16 จะสามารถเขียนค่าสัมประสิ ทธิ์ของ
สมการพยากรณ์การเป็ นสมาชิ กกลุ่มจาแนกตามกลุ่มได้ 5
กลุ่มเพื่อหากมี ขอ้ มูลทักษะที่ เป็ นตัวแปรต้นก็จะสามารถ
พยากรณ์กลุ่มได้วา่ อยูใ่ นกลุ่มใด

ตารางที่ 17 ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นสมาชิกกลุ่มของหัวข้อในกลุ่มหลักสูตรด้าน Personal Effectiveness
Personal Effectiveness
Original %

1
2
3
4

1
21.3
11.9
10.5
6.2

5

13.6

Predicted Group Membership
2
3
4
15.7
13.5
18.0
23.3
14.5
22.6
15.8
35.1
14.0
12.3
14.8
34.6
9.1
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4.5

Total
5
31.5
27.7
24.6
32.1

100.0
100.0
100.0
100.0

63.6

100.0
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จากตารางที่ 17 แสดงความถูกต้องในการพยากรณ์
ของหั ว ข้อ ในกลุ่ ม หลัก สู ต ร ด้า น Personal Effectiveness
โดยวิธี original พบว่าจะพยากรณ์ กลุ่มได้ถูกต้อง 28.90 %
แต่ ถ ้า ใช้ วิ ธี cross-validated จะพยากรณ์ ก ลุ่ ม ได้ ถู ก ต้อ ง
63.60 % และพบว่ า กลุ่ ม ที่ 1 คื อ หั ว ข้ อ ด้ า นการสรรหา
บุคลากร มีความถูกต้องในการพยากรณ์ต่าที่สุด คือ 21.30 %
หรื อพยากรณ์ผิด 78.70 % (100 – 21.30) ในขณะที่กลุ่ม 5 คือ
หัวข้อด้านการลดความรุ นแรงในที่ทางานมีความถูกต้องใน
การพยากรณ์สูงสุด คือ 63.60 %
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ค่ านิยมและการสนับสนุนจากคนใกล้ ชิดทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย1* อโนชานันต์ ดีสวัสดิ์1 สุกญั ญา ทิพหา2 และ วริ นทร กังวาลทิพย์2
1
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
*
E-mail: wisitson@webmail.npru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และ 2.การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามค่านิ ยม และการสนับสนุน
จากคนใกล้ชิด ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บจากนักศึกษาที่ตดั สิ นใจทาศัลยกรรมในจังหวัดนครปฐม จานวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่ ม
แบบก้อนหิ มะ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว การหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1.การตัดสิ นใจ
ทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกันตาม เพศ และรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม เกิดจากปั จจัย ค่านิ ยมสังคม (b=0.30) ค่านิ ยมจิตใจ (b=0.36)
และ อิทธิ พลจากบุคคลใกล้ชิด (b=0.49) ตามลาดับ สมการมีอานาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 42 และสามารถเขียนเป็ น
สมการได้ดงั นี้ Y = 1.18+0.30 X1(ค่านิยมสังคม) **+0.36 X2(ค่านิยมจิตใจ)**+0.49 X3 (อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด)**
คำสำคัญ: ค่านิยม อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด การทาศัลยกรรม
1. บทนา
“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็ นคาสุภาษิต
คาพังเพยไทย ที่ ทุกคนในสังคมไทยได้ยินและได้ฟังกันมา
เป็ นอย่า งดี จนกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งในวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวัน
ส าหรั บ คนไทย ซึ่ ง ตรงกับ ข้อ คิ ด ในเรื่ อ งของการตกแต่ง
ทาศัลยกรรมความงาม ซึ่ งปั จจุบนั ทุกคนมีสิทธิ์ ที่ จะดูดีได้
ถ้ารู ้จกั เสริ มเติมแต่ง ทั้งในชายและหญิง เนื่ องเพราะแต่ละ
คนไม่ ไ ด้ เ กิ ด มามี บุ ค ลิ ก หน้ า ตาที่ ดี เ ท่ า กั น ทุ ก คน การ
ทาศัลยกรรมจึงเป็ นตัวช่วยในอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่จะช่วยปรับ
เสริ ม เติมแต่ง ให้แก่บุคคลที่ ไม่พึงพอใจกับรู ปร่ างหน้าตา
ของตนเอง สามารถมีรูปร่ างหน้าตาที่ดีข้ ึน จนเป็ นที่น่าพอใจ
ได้
ปั จจุบนั กระแสการทาศัลยกรรมมาแรง โดยเฉพาะ
จากสื่ อต่างๆ ที่ เผยแพร่ การทาศัลยกรรมจากประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเกาหลี หรื อแม้แต่กระแสการทาศัลยกรรมของ
ประเทศไทยเองจากกระแสต่างๆ ที่ เผยแพร่ ในสังคมไทย

ทาให้ผูบ้ ริ โภคหลายๆคนเริ่ มหันมาให้ความสนใจเกี่ ยวกับ
การท าศัล ยกรรมกัน มากขึ้ น เพราะการท าศัล ยกรรมไม่
เพียงแต่จะเปลี่ยนรู ปร่ างหน้าตาเท่านั้น แต่ยงั สามารถเปลี่ยน
ชี วิต ความเป็ นอยู่ให้ดีได้ข้ ึนอีกด้วยบริ การศัลยกรรมเสริ ม
ความงามยอดนิ ยมในประเทศไทย ได้แก่ ศัลยกรรมบริ เวณ
ใบหน้า ไม่วา่ จะเป็ นการทาตา กรี ดตา ดึงหน้า ทาจมูก ส่ วน
ที่ ได้รับความนิ ยมรองลงมาคือ ศัลยกรรมหน้าอกประเภท
เสริ มหน้าอก หรื อดูดไขมันเฉพาะบางส่วน
ในอดีตการทาศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การ
ทาจมูก หรื อทาหน้าอกให้ขยายขึ้นยังไม่ได้รับการยอมรั บ
จึงมักทาให้ผทู ้ ี่ไปเสริ มแต่งมาต้องปกปิ ด หรื อบ่ายเบี่ยงที่จะ
พูดถึงด้วยกาลเวลาที่ผา่ นไป ทาให้บริ บทของการยอมรับเริ่ ม
ม ากขึ้ น ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ดู เ หมื อ นนั บ วั น เ รื่ อ ง การ
ทาศัลยกรรมเสริ มความงามเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ งของร่ างกาย
ได้กลายเป็ นเรื่ องที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย หนึ่ งใน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนไทยเรื่ องนี้ ก็คือ
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การนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการทาศัลยกรรมเสริ ม
ความงามอย่างแพร่ หลายในสื่ อมวลชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสาหรั บผูป้ ระกอบกิ จการด้านศัลยกรรมเสริ ม
ความงามในประเทศไทย นิ ตยสารแฟชัน่ และโลกไซเบอร์
จัดเป็ นสื่ อมวลชนประเภทหนึ่ งที่ พวกสถาบันเสริ ม ความ
งานนิ ยมใช้เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการของตน
โดยนาเสนอข้อมูลบริ การเสริ มความงามของตนในรู ปแบบ
ต่ า งๆ เช่ น การเปรี ยบเที ย บภาพถ่ า ยก่ อ นและหลัง การ
ทาศัลยกรรม การใช้ดารา นักร้อง นักแสดงที่ มีชื่อเสี ย งมา
เป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ของสถานประกอบการ การเล่ า
ประสบการณ์ตรงของผูผ้ า่ นการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม
การให้ ข ้อ มู ล จากแพทย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญ เป็ นต้น ซึ่ งวิ ธี ก าร
นาเสนอเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็ นกลวิธีที่ทาให้ผูเ้ สพสื่ อเกิ ดการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับศัลยกรรมเสริ มความงามโดยเฉพาะผูท้ ี่ยงั ไม่
ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมาย เช่น กลุ่มวัยรุ่ นหรื อคนหนุ่ม
สาว [1]
วัย รุ่ นไทยในยุ ค ปั จจุ บั น ก าลั ง เติ บ โตในสั ง คม
วัฒนธรรมที่ เปลี่ยนไป สิ่ งอานวยความสะดวกต่างเข้ามามี
บทบาทในชี วิตมากขึ้นทาให้ความต้องการต่างๆถูกกระตุน้
จากภายในตัวของวัยรุ่ นเองตามสภาพของสังคมสิ่ งแวดล้อม
เพราะฉะนั้นในวัยรุ่ นเองที่ อยู่ในวัยอายุระหว่าง 17-25 ปี ซึ่ ง
ถือเป็ นระยะวัยรุ่ นตอนปลายเป็ นวัยที่ ยงั ให้ความสาคัญกับ
สั ง คมกลุ่ ม เพื่ อ นในด้า นอารมณ์ จ ะที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หวัน่ ไหวง่าย มีความวิตกกังวนมีอารมณ์รุนแรง มีความกลัว
โดยไม่มีเหตุผลหลักมักจะชอบหรื อนิ ยมนับถือคนเก่งคนดัง
ตามสายตาของพวกเขาจึงทาให้ถูกชักจูงได้ง่ายโดยปั ญหาที่
พบอยูเ่ สมอในกลุ่มนิ สิตนักศึกษาเช่นปั ญหาการคบเพื่อนทั้ง
เพศเดี ยวกันและต่างเพศปั ญหาการปรั บตัวปั ญหาด้านการ
เรี ยนอารมณ์ฉุนเฉี ยวหัวรุ นแรงหรื อต้องการความโดดเด่นใน
กลุ่มเพื่อนจึงต้องนาวัตถุต่างๆมาเสริ มในการสร้างเอกลักษณ์
พิเศษให้กบั ตนเองเพื่อนาไปสู ้การเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน
ดังนั้นการทาศัลยกรรมจึ งไม่ใช่เรื่ องของคนมีอายุอีกต่อไป
แนวโน้มค่านิ ยมการสวยด้วยแพทย์ กาลังได้รับการยอมรับ
ความนิ ย มในหมู่ ว ัย รุ่ น ไทยโดยเฉพาะระดับ อุ ด มศึ ก ษา

แรงจู งใจในการทาศัลยกรรมจากธรรมชาติ ของวัยรุ่ นที่ รัก
สวยรั กงาม ตามดารานักร้ องจึ งกล้าที่ จะเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
รู ปลักษณ์ภายนอกที่ดีข้ ึน ประกอบกับกระแสศิลปิ นเกาหลีที่
กาลังระบาดหนักอยูใ่ นบ้านเราในยามนี้ ทาให้การศัลยกรรม
เป็ นเรื่ องธรรมดาส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการในธุรกิจคลินิกความ
งามในตลาดจะต้องเผชิ ญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระกอบการสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จได้ใน
สภาวะดั ง กล่ า วจึ ง จ าเป็ นต้ อ งปรั บ ตั ว และพั ฒ นาการ
ให้บริ การด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ หลากหลาย เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้อ ย่า ง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ [2]
จากเหตุที่กล่าวมาแล้วผลข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่ จะศึ กษา ค่านิ ยมและการสนับสนุ นจากคนใกล้ชิดที่มีต่อ
การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยคาดว่าผลสรุ ปของการทาวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ที่ ส นใจ ตลอดจนแพทย์ และผู ้ด าเนิ น กิ จ การทางด้า น
ศัลยกรรมความงามเพื่อใช้วเิ คราะห์ และทาการตัดสิ นใจเพื่อ
ใช้เป็ นทางเลื อกของผูท้ ี่ คิดอยากจะทาศัลยกรรม และนา
ข้อมูลของการศึ กษาทั้งหมดนี้ มาประกอบการพิจารณาใน
ด้านการทากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแพทย์ศลั ยกรรม และ
สถานประกอบธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น เกี่ ย วกับ ความงาม จะได้
ดาเนิ นการวางแผนเพื่อปรับปรุ งกิ จการและการให้บริ การ
รวมถึงได้เจาะลึกถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในปั จจุบนั เพื่อให้ผู ้
ที่ ม าใช้บ ริ ก ารเกิ ดความรู ้ สึ ก พึ งพอใจมากที่ สุ ด ในการใช้
บริ การ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2.การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามค่ า นิ ย ม และการสนับ สนุ น จากคน
ใกล้ชิด
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กรอบแนวคิด

2.วิธีดาเนินการวิจยั

เกิดจากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฏี
การตัดสิ นใจของ โกวิทย์ กังสนันท์ [3] และ งานวิจยั ของ ณัฐฐา
ภณิ ตา รพีพงษ์พฒั นา [4] และ ธนัชชา ศรี ชุมพล และบุญญรัตน์
สัมพันธ์วฒั นชัย [5] และ กนกพร กระจ่างแสง ประสพชัย พสุ
นนท์ และ ธี ระวัฒน์ จันทึก [6] กนกนภัส ตั้งใจไว้ศกั ดิ์ และชิณ
โสณ์ วิ สิ ฐนิ ธิ กิ จา [7] งานวิ จัยเกี่ ยวกับการยอมรั บในการ
ทาศัลยกรรมของ วัชราภรณ์ เจริ ญพร และ ปวีณา คาพุกกะ [8]
ร่ วมกับเรื่ องทัศนคติ และค่านิยมในการเสริ มความงามของวัยรุ่ น
จากงานวิจยั ของ วาทิ นี เรื อนไทย [9] กชมน วิบูลย์จนั ทร์ [10]
อุ่นใจ เจี ยมบูรณะกุล [11] วรรณศิ ริ กางกั้น และวิไลวรรณ จง
วิไลเกษม [12] มาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี้

เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนประชากรนัก ศึ ก ษาที่
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงใช้เทคนิคการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร ด้วยสู ตรของ Cochern
[13] ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 ราย เก็บเพิ่มจนได้ตวั อย่าง
400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบก้อนหิ มะโดยให้นกั ศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามช่วยแนะนาเพื่อที่เคยทาศัลยกรรมด้วยกันต่อ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (คิดเป็ นร้อย
ละ 51. 00) ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 20-21ปี (คิดเป็ นร้อยละ 45. 50)
ส่ วนใหญ่ช้ นั ปี ที่ ศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ช้ นั ปี ที่ 3 (คิดเป็ นร้อยละ
40. 00) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิทยาการ
จัดการ (คิดเป็ นร้อยละ 32. 50) และส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัว
เฉลี่ย 20,000 บาทขึ้นไป(คิดเป็ นร้อยละ 36. 00)
ผลการศึ กษาเรื่ องการตัด สิ น ใจท าศั ล ยกรรมของ
นักศึ กษาในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล
สามารถนาเสนอได้ดงั ตารางที่ 1

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั

ตารางที่ 1 การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
การตัดสินใจทาศัลยกรรม

เพศ

รับรู ้ความต้องการ
-2.87**
ค้นหาข้อมูล
-0.76
ประเมินทางเลือก
-1.91
ตัดสิ นใจ
-2.31*
รวมขั้นตอน
-2.75*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ

ชั้นปี

คณะ

รายได้ ครอบครัว

0.71
3.34*
0.26
0.53
1.53

1.20
1.50
0.85
0.89
1.06

0.83
1.06
1.17
1.83
1.52

3.18*
1.56
0.94
2.46
2.64*
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ผลการวิ จัย พบว่า การตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมของ
นักศึ กษาในจังหวัดนครปฐม มี ความแตกต่างกันตาม เพศ
และรายได้ครอบครัว ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ขั้นการรับรู ้
ความต้องการในการทาศัลยกรรมจะมีความแตกต่างกันตาม
เพศ และรายได้ครอบครัว ด้านการค้นหาข้อมูลจากมีความ
แตกต่างกันตามอายุ ด้านการตัดสิ นใจจะมีความแตกต่างกัน
ตาม เพศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ผลการศึ กษาเรื่ อ งการตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมของ
นักศึ กษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามค่านิ ยม และการ
สนับสนุ นจากคนใกล้ชิด ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบปั ญหาภาวะ
เส้นตรงร่ วมเชิงพหุ ด้วยค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่า
ไม่มีตวั แปรอิสระคู่ใดสัมพันธ์กนั เองเกินร้อยละ 80 จึงนาตัว
แปรอิสระดังกล่าวไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ได้ผล
ดังตารางที่

ตารางที่ 2 อิทธิ พลของ ค่านิ ยม และการสนับสนุ นจากคนใกล้ชิดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึ กษาใน
จังหวัดนครปฐม
รายการ
(Constant)
ค่านิยมสังคม
ค่านิยมจิตใจ
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด
R= 0.65 R Square=0.42

B

S.D.

1.18
0.30
0.36
0.49

0.13
0.10
0.13
0.15



t

sig.

0.27
0.30
0.43

1.92
2.01
2.54
2.95

0.06
0.05*
0.03*
0.01**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จัย พบว่า การตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมของ
นักศึ กษาในจังหวัดนครปฐม เกิ ดจากปั จจัย ค่านิ ยมสังคม
(b=0.30) ค่ า นิ ย มจิ ตใจ (b=0.36) และ อิ ท ธิ พ ลจากบุ คคล
ใกล้ชิด (b=0.49) ตามลาดับ สมการมีอานาจในการพยากรณ์
เท่ากับร้อยละ 42 และสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Y = 1.18+0.30 X1 (ค่ านิยมสังคม)
*+0.36 X2(ค่ านิ ย มจิ ตใจ)*+0.49 X3 (อิ ท ธิ พลจากบุ ค คล
ใกล้ ชิด)**
4. สรุปผล
ผลการวิจยั ทาให้พบว่า ความแตกต่างในด้านเพศ มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทาศัล ยกรรมของนัก ศึ ก ษาในจังหวัด
นครปฐมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยเฉพาะเพศหญิ งมี
แนวโน้ม ที่ จ ะตัดสิ น ใจทาศัล ยกรรมสู งกว่า เพศชาย และ
ความแตกต่างของรายได้ครอบครัวจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ท าศัล ยกรรมของนักศึ กษาใน จัง หวัด นครปฐม จากการ

เปรี ยบเที ยบรายคู่ ด้วยวิธี LSD. พบว่าผูท้ ี่ มีจากครอบครัว
รายได้สู ง กว่า จะมี แ นวโน้ม ตัด สิ น ใจท าศัล ยกรรมของ
นักศึ กษามากกว่าผูม้ ีรายได้ครอบครัวน้อยกว่า ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกนภัส ตั้งใจไว้ศกั ดิ์
และชิ ณโสณ์ วิสิฐนิ ธิกิจา [7] ซึ่ งเสนอว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กท าศัล ยกรรมตกแต่ ง
เสริ มจมูกด้วยซิ ลิโคนแมนทีสแตกต่างกัน แต่จะขัดแย้งกับ
งานวิจัยของวาทิ นี เรื อนไทย [9] ซึ่ งเสนอว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของวัย รุ่ นในเขตกรุ ง เทพมหานครไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม ยกเว้น อายุ
และอาชีพ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของ
นัก ศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลจากบุ ค คล
ใกล้ชิด มากกว่าค่านิ ยมในจิ ตใจ และค่านิ ยมทางสังคม ซึ่ ง
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แสดงให้เห็นว่า การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของนักศึกษาจะ
เกิดขึ้นได้ง่ายหากได้รับการสนับสนุน และชี้นาจากบุคคลที่
ใกล้ชิ ด ไม่ ว่า จะเป็ นเพื่ อ น คนรั ก หรื อ แม้ก ระทั่ง คนใน
ครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐฐาภณิ ตา รพีพงษ์
พัฒนา [4] ที่เสนอว่าอิทธิ พล โดยรวมสามลาดับแรกของตัว
แปรเชิ งสาเหตุที่มีต่อ การตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความงาม
คื อ การถ่ า ยทอด ประสบการณ์ ความสนใจ และความ
ต้องการโดยมีค่า น้ าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.51 0.45 และ 0.31
ตามลาดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์จาแนกคุณลักษณะของกลุ่ม
ที่เคย ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความงามหกลาดับความสาคัญ
คื อ ความต้องการทาศัลยกรรมความงาม ความสนใจ การ
ตัดสิ นใจ การจูงใจด้วยพนักงาน สื่ อไลน์ และสื่ อ อินสตาแก
รม และ กนกพร กระจ่างแสง ประสพชัย พสุ นนท์ และ ธี
ระวัฒ น์ จั น ทึ ก . [6] ที่ เ สนอว่ า ส่ วนใหญ่ ข องผู ้ ต อบ
แบบสอบถามเคยใช้บริ การสถาบันศัลยกรรมเสริ มความงาม
และเหตุผลที่ เลื อกใช้บริ การศัลยกรรมเสริ มความงามเพื่อ
เสริ มบุคลิกภาพและเสริ มความมัน่ ใจ ในขณะที่ ธนัชชา ศรี
ชุมพล และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย [5] เสนอเพิ่มเติมว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมเสริ มความงามของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่อยูใ่ นเจเนอเรชัน X และเจเนอเรชัน Y
ในกรุ งเทพมหานคร ได้ผลการศึ กษาจากการวิเคราะห์สถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านเหตุผล และอารมณ์
และปั จ จัย ด้า นอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ การ
ตัดสิ นใจทาศัลยกรรมของผูบ้ ริ โภค เจเนอเรชัน X และ เจ
เนอเรชัน Y ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แนวทางความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย1* สุธาวุธ ศรี คง1 จักริ น อุทยั วรรณศรี 1 เอกรัฐ ไชยโชติช่วง2 และ วาสนา บุตรโพธิ์3
1
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2
หลักสูตรวิทยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี จ.กรุ งเทพฯ
3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จ.กรุ งเทพฯ
*
E-mail: wisitson@webmail.npru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และ 2) ศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี
มิตรผล เอฟซี ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกจาก แฟนบอลเชียร์ สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี จานวน 400 คน สถิติที่ใช้
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1.ความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี
มิตรผล เอฟซี มีความแตกต่างกันตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี เกิ ดจากปั จจัย ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด (b=0.11) ด้านผลิตภัณฑ์ (b=0.16) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (b=0.29) ตามลาดับ สมการมีอานาจใน
การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 51 และสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้ Y = 1.85+0.16 X1(ผลิตภัณฑ์) **+0.05 X2 (ราคา) +0.29
X3(ช่องทางการจัดจาหน่าย)** + 0.11 X4 (การส่งเสริ มการตลาด)*
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ความจงรักภักดี ราชบุรี มิตรผล เอฟซี
1. บทนา
สโมสรฟุตบอลราชบุ รี มิ ตรผล เอฟซี มี ชื่อเดิ ม ว่า
“ราชบุรี เอฟซี ” เป็ นสโมสรฟุตบอลอาชี พในประเทศไทย
จากจัง หวัด ราชบุ รี มี ฉ ายาในวงการฟุ ต บอลคื อ “ราชัน
มังกร” สี ประจาสโมสรคือ สี ส้ม มีประธานสโมสรคือ คุณ
บุญยิ่ง นิ ติกาญจนา และมีหัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนคือ คุณสมชาย
ไม้วิล ัย มี สโมสรที่ เ ป็ นพัน ธมิ ต รกัน คื อ สโมสรฟุต บอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปั จจุบนั สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล เอฟ
ซี เล่นอยูใ่ นไทยลีก (ลีกสู งสุ ดของประเทศไทย) เริ่ มต้นใน
การส่ งที มเข้าแข่งขันฟุตบอลกี ฬาแห่ งชาติ และคว้าเหรี ยญ
ทองแดง ที่มหานครเกมส์ ปี 2543 และร่ วมฟุตบอลโปรวิน
เชี ยลลีก ดิ วิชนั่ 2 สามารถคว้าแชมป์ มาครองได้ในปี 2549
จนได้รับสิ ทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลดิวชิ นั่ 1 ในปี 2550

โดยได้อนั ดับ 12 ทาให้ในปี 2551 ที มสโมสรราชบุรี เอฟซี
มาเล่นในลีกดิวชิ นั่ 2 ซึ่งได้อนั ดับ 7 ส่วนในปี 2552 นั้น การ
แข่ ง ขัน ได้เปลี่ ย นแปลงระบบการจัด การแข่ง ขัน ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็ นโซนต่ า งๆ ทั่ว ประเทศ เนื่ อ งจากมี ที มจากหลาย
จังหวัดทัว่ ทุกภาค ให้ความสนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน สโมสร
ฟุตบอลราชบุรี นั้นอยูใ่ นโซนภาคกลางและตะวันออก และ
ได้อนั ดับ 9 มา 2 ฤดูกาลติดต่อกัน [1] ราชบุรี มิตรผล เอฟซี
มี สนามเหย้า คื อ มิ ต รผล สเตเดี้ ย ม หรื อ “โรงละครแห่ ง
ความหวาน” เป็ นสนามฟุตบอลที่ใช้พ้นื หญ้าจริ ง สามารถจุ
แฟนบอลได้ 13,000 คนซึ่ งลงทุนไปกว่า 300-400 ล้านบาท
เป็ นสนามระดับเอคลาส ภายในมีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบครั น อาทิ ห้ อ ง VIP, Club House , Community Mall
Conference Room และบริ เวณรอบๆสนามฟุตบอลราชบุรี
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มิ ต รผล เอฟซี จะมี ส ถานที่ บ ริ ก ารแฟนบอล ที่ เ ข้ามาให้
กาลังใจทีม ไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหาร เครื่ องดื่ม สนามแข่งรถ
สวนสนุก รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกให้กบั แฟนบอล
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ถือเป็ นสโมสรที่ ได้รับความ
นิ ยมมากในวงการฟุตบอลไทย อี กทั้งเป็ นที่ ยอมรั บในวง
กว้าง และสามารถพิสูจน์ได้ว่าสโมสรแห่ งนี้ เป็ นสโมสร
ฟุตบอลที่ สามารถสร้างความรัก ความสามัคคีให้กบั คนใน
จังหวัด รวมไปถึงแฟนบอลไทยในประเทศได้ และสโมสร
ทาให้เกิดกิจกรรมร่ วมของครอบครัวและหมู่คณะ ( Family
Day) เช่นเดี ยวกับในทุกวันหยุดสุ ดสัปดาห์ของหลายๆคน
ภาพคนหนุ่ มสาว พ่อพร้ อมแม่-ลูก ส่ งเสี ยงเชี ยร์ ทีมโปรด
กลายเป็ นภาพชิ นตาในสนาม อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่า
ทาง เศรษฐกิจให้กบั ประเทศได้อย่างมากมายมหาศาล ความ
นิ ยมของฟุตบอล เริ่ มก้าวไปสู่ ระดับสากล ไม่วา่ จะเป็ นการ
สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนและภาคเอกชน การสร้างธุรกิจ
การค้า ต่างๆ อาทิ ธุรกิจ การท่องเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจ
การผลิตสิ นค้ากีฬา รวมถึงธุรกิจระดับท้องถิ่น และประเทศ
ไทยของเรานั้น และมี ก ารพัฒ นามาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้
กระแสแฟนบอลชาวราชบุรีได้หนั มาสนับสนุน สโมสรและ
ให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศมากขึ้น
เรื่ อ ยๆ อี ก ทั้ง แฟนบอลชาวราชบุ รี ไ ด้รั บ รู ้ ส ารผ่ า นตรา
สัญลักษณ์ตามที่ สโมสรได้สื่อสารไป เพื่อให้แฟนบอลทุก
คนนึ ก ถึ ง ได้แ ละรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง
อาจจะกล่าวได้วา่ ความเจริ ญอย่างยัง่ ยืนของราชบุรี มิตรผล
เอฟซี เกิดจากความจงรักภักดีของแฟนบอลเป็ นที่ต้ งั
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค์ ใ น
การศึ กษาถึงแนวทางความจงรักภักดี ของแฟนบอลราชบุรี
มิ ต รผล เอฟซี จากอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ซึ่ งมีงานวิจยั ยืนยันว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลสาคัญต่อความจงรักภักดี [2]
และในเวลาเดี ย วกัน ก็ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ระหว่ า งส่ ว น
ประสมทางการตลาดกั บ ความจงรั ก ภัก ดี [3] รวมถึ ง
เปรี ยบเทียบ ความจงรักภักดีจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล จึง
มี ความสาคัญ โดยคณะผูว้ ิจยั คาดหวังว่า งานวิจัยดังกล่าว

เป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นาแนวทางผลการวิจยั
ครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ งและทราบถึง
การทาอย่างไรให้แฟนบอลเกิ ดความจงรั กภักดี ต่อสโมสร
ฟุตบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เปรี ยบเทียบความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี
มิตรผล เอฟซี เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. ศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี
กรอบแนวคิด
เกิดจากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่ องของ ความ
จงรักภักดี ของแฟนบอล โดยใช้แนวคิดของ ศนิ กานต์ ศิ ริ
ศักดิ์ ยศ [4] หทัยรัตน์ ตันสุ วรรณ [5] งานวิจยั เกี่ ยวกับกฎ
ของความจงรักภักดี ของ Gomez, Arranz and Cillan [6] การ
ประเมิ น ความจงรั ก ภัก ดี ของ Johnson, Herrmann, and
Huber [7] และงานวิจัยเรื่ อง ความจงรั กภักดี ในตราสิ นค้า
ของ Kim, Morris, and Swait [8] และ Tsai [9] แนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาด ของ Kotler and Keller. [10] การใช้
การส่ ว นประสมทางการตลาดกับ การกี ฬ าฟุ ต บอล ของ
Dolles & Söderman [11] นารา กิตติเมธี กุล [12] รัฐชาติ ทัศ
นัย และวรเดช จันทรศร [13] กฤติญา เซ่งฮะ และสันติพงษ์
ปลัง่ สุ วรรณ [14] และกีฬาอื่น ๆ ของ ขจรศักดิ์ รุ่ นประพันธ์
ปั ญญา สังขวดี วิทยา จันทร์ ศิลา ปกรณ์ ประจัญบาน [15]
รู ปที่ 1
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2. วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรในงานวิจัยครั้ งนี้ คื อ แฟนบอลในจังหวัด
ราชบุ รี เนื่ องจากทางผูว้ ิจัยไม่สามารถหาจานวนประชากรที่
แน่ นอนจากแหล่งข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือได้ และไม่ทราบสัดส่ วน
ของผูบ้ ริ โภคที่เคยมาเข้าชมการแข่งขันของทีมราชบุรี มิตรผล
เอฟซี ผูว้ จิ ยั จึงใช้เทคนิคการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ
ประชากร ด้วยสูตรของ Cocheran [16] ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ราย
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่
ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว การหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ แ บ บ สอ บ ถ า ม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 89.00 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
50.25 มี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.25

ส่ วนใหญ่มีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 36.00 และมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 70.25
ผลเปรี ยบเทียบความจงรั กภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตร
ผล เอฟซี เมื่ อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้ ผลการวิจัย
ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่า ความจงรั ก ภัก ดี ข องแฟนบอล
ราชบุ รี มิ ตรผล เอฟซี มี ความแตกต่างกันตาม เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า (1)
ปั จจัยด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ จะมีความแตกต่าง
กันตาม เพศ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ และสถานภาพ
(2) ปั จ จัย ด้านความตั้ง ใจจะมาเชี ย ร์ ส ม่ า เสมอ จะมี ค วาม
แตกต่างกันในด้าน เพศ และสถานภาพ และ (3) ปั จจัยด้าน
การบอกต่อให้คนรอบข้าง จะมีความแตกต่างกันในปั จจัย
ส่วนบุคคลทุกด้าน

ตารางที่ 1 ความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ
ความตั้งใจจะมาเชียร์สม่าเสมอ
การบอกต่อให้คนรอบข้าง
ความจงรักภักดี
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศ
3.00*
4.37**
6.16**
5.19**

อายุ
1.01
1.51
5.30**
2.07

การศึกษา
4.92**
0.55
5.61**
3.66**

อาชีพ
2.35*
1.61
2.44*
2.31*

รายได้
3.70**
2.05
2.35*
2.65*

สถานภาพ
8.44**
2.74*
10.29**
5.30**

ตารางที่ 2 อิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี

B
SE.
t
sig.
(Constant)
0.59
0.35
1.72
0.09
ด้านผลิตภัณฑ์
0.16
0.07
0.14
2.74
0.01**
ด้านราคา
0.05
0.03
0.06
1.29
0.20
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
0.29
0.04
0.30
3.88
0.00**
ด้านส่งเสริ มการตลาด
0.11
0.06
0.12
2.48
0.01**
2
R = 0.51 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่ อความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟ
ซี ได้ ผลการวิจยั ดังนี้
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
จงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี เกิดจากปั จจัย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (b=0.11) ด้านผลิตภัณฑ์ (b=0.16)
และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (b=0.29) ตามลาดับ สมการ
มีอานาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 51 และสามารถเขียน
เป็ นสมการได้ดงั นี้
Y = 1.85+0.16 X1(ผลิตภัณฑ์) **+0.05 X2(ราคา) +0.29 X3
(ช่องทางการจัดจาหน่าย)**+0.11 X4 (การส่งเสริ ม
การตลาด)*
4. สรุปผล
ความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี
มีความแตกต่างกันตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
และสถานภาพ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ดัง กล่ า ว
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุ รเสกข์ พงษ์หาญยุทธ [2] ที่
เสนอว่ า ความจงรั ก ภัก ดี ใ นการเลื อ กใช้บ ริ การสิ น เชื่ อ
ธนาคารพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคลของลูกค้า มีความแตกต่างกันตาม อายุ การศึกษา
รายได้ และอาชี พในขณะที่ ประสมทางการตลาดที่ ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี เกิด
จากปั จจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ และ
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ตัดสิ นใจเลือกเล่นกี ฬากอล์ฟเชิ งท่องเที่ ยวมากที่ สุด 2
อันดับแรก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และงานวิจยั ของ Tsiotsou [17] ที่เสนอว่าปกติแฟนคลับจะมี
ความภักดี ต่อสโมสรอยู่เป็ นทุนเดิ ม แต่การพัฒนาคุณภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้าในทุกด้าน ก็จะสร้ างความจงรั กภักดี
มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยด้านส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2) บรรยากาศในการทางานและแรงจูงใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เครื่ องมือในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ตัวอย่างจานวน 350 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว และการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ ผลการวิ จัย พบว่า ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 คน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแตกต่างกันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และระยะเวลาในการทางาน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลในด้านเพศที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บรรยากาศในการทางาน
โครงสร้ าง มาตรฐาน ความรั บผิดชอบ การสนับสนุ น ความผูกพัน และแรงจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิ บัติ ง าน ด้านการยอมรั บ นับ ถื อ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ และด้านความก้า วหน้า ในต าแหน่ งหน้า ที่ ก ารงาน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงาน สาหรับ บรรยากาศในการทางาน โครงสร้าง มาตรฐาน ความ
รับผิดชอบ การสนับสนุน ความผูกพัน และแรงจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บัติงานของพนักงานด้านปริ มาณงาน และยังพบอี กว่าบรรยากาศในการทางาน มาตรฐาน ความรั บผิดชอบ การ
สนับสนุน และแรงจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานด้านเวลางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: บรรยากาศในการทางาน แรงจูงใจ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1. บทนา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2550–2554) ได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นา
ประเทศตามการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มความแข็งแรงของ
ประเทศ และการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
เรื่ องของการเสริ มสร้างขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
และวิส าหกิ จ ภายในประเทศให้มี ศัก ยภาพแข่ ง ขัน ได้ใ น
กระแสโลกาภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการ
เติ บโตด้านการสื่ อสาร ซึ่ งส่ งผลทาให้ปัจจุบนั สภาวะการ

แข่งขันดาเนินธุรกิจมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นไม่
ว่าจะเป็ นภายในองค์กรหรื อภายในประเทศ แม้กระทัง่ การ
แข่งขันภายนอกประเทศ ทาให้ธุรกิ จต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงและเพิ่มขี ดความสามารถ เพื่อให้
องค์กรมีศกั ยภาพและความสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ
และการที่ ธุ ร กิ จ จะประสบความส าเร็ จนั้ นต้ อ งอาศั ย
องค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ดียงิ่ ขึ้น
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ของไทยมีขอ้ จากัดและ
ความเสี่ ยงทั้งทางด้านโครงสร้าง การส่ งออกและการผลิ ต
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ การขาดความเชื่ อมโยงของอุต สาหกรรม
การแข่งขันที่เพิม่ มากขึ้นในตลาดโลก และความเสี่ ยงในการ
โยกย้ายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเผชิ ญหน้ากับ
ความท้าทายของอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ใ นอนาคต
ประเทศไทยจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่วา่
จะเป็ นการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ทางด้า นนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี การขยายฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างความ
เชื่ อมโยงของอุตสาหกรรม โดยทางภาครั ฐอาจมี แนวทาง
ส่งเสริ มและให้การสนับสนุน (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2556)
ปั จ จัย ด้านการทางาน ยัง คงเป็ นเครื่ องมื อ ที่ สาคัญ
อย่างหนึ่ งที่ องค์กรที่ ใช้กระตุน้ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานดึ งศักยภาพ
ในตัวออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นความท้าทายใน
การปฏิบตั ิงาน งานที่ได้รับมีความหลากหลาย ไม่จาเจ และ
มีความอิสระในด้านความคิดและการปฏิบตั ิที่อยูใ่ นกรอบที่
กาหนด (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552)
ในทางกลับกันหากองค์กรมีบรรยากาศดี และปั จจัย
ด้านงานดี แก่พนักงานจะทาให้ความกดดันหรื อความเครี ยด
ในการทางาน สามารถช่วยลดแรงกดดันและความเครี ยดนี้
ลงได้ หากพนักงานมี สุขภาพกายดี สุ ขภาพจิ ตดี ผลงานที่
ออกมาก็ดีตามไปด้วยเช่นกัน สาหรับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นความรั บผิดชอบของทุ กคนในบริ ษทั ผูบ้ ริ หารต้องมี
ความเข้าใจในเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันฝ่ ายพนักงาน
ต้องให้ความร่ วมมือ โดยการทางานอย่างเต็มความสามารถ
และเพิ่ ม ทัก ษะการท างานให้ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพยัง ต้อ งอาศั ย ความร่ วมมื อ จากพนั ก งาน
เจ้า หน้า ที่ บุ ค ลากร และหน่ ว ยงานอื่ น เช่ น การร่ ว มกัน
ปรั บปรุ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในทุกสถานที่ ทั้งที่ ทางาน
และสถานประกอบการด้วยการทาสิ่ งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
โดยใช้ทรั พยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งส่ งผลให้การ

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้น (สุ รเชษฐ์ มี
ลาภ, 2552)
การที่จะส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนมีประสิ ทธิภาพที่
ดีน้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจถึงบรรยากาศใน
การท างานตลอดจนแรงจู ง ใจที่ ค วรสร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ นกับ
พนักงาน จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษา
บรรยากาศในการท างานและแรงจู ง ใจที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง านของพนักงาน กรณี ศึกษา
บริ ษ ัท เอสวีไ อ จ ากัด (มหาชน) เพื่ อ เป็ นแรงผลักดันให้
พนักงานทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอสวี
ไอ จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทางานและแรงจูงใจที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางานและระดับรายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานแตกต่างกัน
2. บรรยากาศในการทางาน 6 มิติ ได้แก่ โครงสร้าง
มาตรฐาน การยอมรับ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน ความ
ผู ก ผัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน
3. ปั จจัยด้านแรงจูงใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั สามารถเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู ้บ ริ ห ารในการน าข้อ มู ล ไปใช้เ พื่ อ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาปรั บปรุ งแก้ไขและวางแผนในการดาเนิ นงานด้าน
บุ ค คลากรให้มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง านที่ ดี โดย
เสริ ม สร้ างบรรยากาศในการทางานและแรงจู ง ใจในการ
ทางาน ที่ จะส่ งผลให้พนักงานปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เป็ นแนวทางในการวางแผนการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน
ของบุคคลากรให้มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารหน่วยงาน และ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งดูแลรั กษาบรรยากาศภายใน
องค์ ก าร เพื่ อ สร้ า งความรู ้ สึ ก ที่ ดี ข องพนั ก งานในการ
ปฏิบตั ิงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การธุรกิจ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบรรยากาศองค์ กร
ร ติ กร ณ์ จ ง วิ ศ าล ( 2555) ได้ ใ ห้ ค วามห มาย
บรรยากาศองค์ก รว่า เป็ นการรั บ รู ้ แ ละประสบการณ์ ของ
สมาชิ ก เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กรเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในองค์กร
Forehand and Gilner (1964, p. 362) ให้ความหมาย
ว่าบรรยากาศองค์กรเป็ นชุดของคุณลักษณะภายในองค์กร
ซึ่ งรั บรู ้ โดยบุคลากรในองค์กรโดยคุณลักษณะดังกล่าวจะ
บรรยายถึ ง สภาพขององค์ ก รในจุ ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งมี
ลักษณะที่ คงอยู่เป็ นระยะเวลาที่ ยาวนานและมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร สาหรับมิติของบรรยากาศ
แบ่ งออกได้เป็ น 6 มิ ติตามแนวคิ ดของ Stringer (2002, pp.
65-67, อ้ า งถึ ง ใน ฐาปณี บุ ญ ยเกี ย รติ , 2559) อั น ได้ แ ก่
โครงสร้ า งองค์ก ร ด้า นมาตรฐานการท างาน ด้า นความ
รั บผิดชอบในการทางาน ด้านการรั บรู ้ ผลงานและรางวัล

ด้านการให้ความสนับสนุนและความอบอุ่น ด้านความรู ้สึก
ผูกพัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
อุษา เฟื่ องประยูร (2558) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจ คือ สิ่ ง
ที่เป็ นพลังกระตุน้ ให้แต่ละบุคคลกระทาพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่
ชี้ทิศทางหรื อแนวทางให้บุคคลกระทาพฤติกรรมเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายของแต่ละคนและเป็ นสิ่ งที่ ช่ วยสนับ สนุ น รั กษา
พฤติกรรมนั้น ๆ ให้คงอยูใ่ นงานวิจยั นี้หมายถึงสิ่ งที่เป็ นแรง
กระตุ ้น ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ก าลัง ใจมี พ ลัง รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ในการ
ปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาหนด
และช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
กฤษฎา ต้น เปาว์ และคณะ (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
แรงจูงใจที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานและจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การเป็ นอย่างยิง่ นอกจากจะทาให้ทราบถึง
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านแล้ว จะท าให้ผูบ้ ริ ห าร
สามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่จะตอบสนองให้กบั
ความต้อ งการของพนั ก งานเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บัติ ง าน และท าให้ผ ลการปฏิ บัติ ง านดี ข้ ึ น และยัง เป็ น
ข้อมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่ เป็ นประโยชน์ ใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
Herzberg (1959 อ้างถึ ง ในโชติ กา ระโส, 2555) ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
บุ ค คล องค์ป ระกอบนี้ เรี ย กว่า ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivational
Factors) มีอยู่ 5 ประการคือ
1. ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่
บุคลากรมีความสามารถในการทางานตามหน้าที่ ๆ ได้รับ
มอบหมายได้ป ระสบผลส าเร็ จ และสามารถป้ อ งกัน และ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
2. ด้านการยอมรั บนับถื อ หมายถึ ง การที่ บุคลากร
ได้รับการยกย่องชมเชยความยอมรับนับถือจากบุคคลที่ตน
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
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3. ด้านลักษณะงานที่ ปฏิบตั ิหมายถึงการที่บุคลากร
สามารถปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ที่ ต รงกั บ ความรู ้
ความสามารถของบุคลากรเป็ นงานที่ ถนัดน่ าสนใจและยัง
ส่งผลให้เกิดความพอใจ
4. ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบหมายถึ ง การที่ บุ ค ลากร
สามารถปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานโดยที่บุคลากรนั้นมีอานาจ
ในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ด้า นความก้า วหน้า ในต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน
หมายถึงการที่บุคลากรได้รับการเปลี่ยนแปลงเลื่อนตาแหน่ง
หน้าที่ การงานให้สูงขึ้นตลอดจนได้รับการอบรมศึ กษาต่อ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของตนเอง
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัตงิ าน
Millet (1954) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิภาพ หมายถึง ผล
การปฏิบตั ิงานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลกาไร
จากการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ งความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความพึ ง
พอใจในการบริ การให้กบั ประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น
การให้บริ การอย่างเท่าเที ยมกัน การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
ทันเวลา การให้บริ การอย่างเพีย งพอ การให้บริ การอย่า ง
ต่อเนื่อง และการให้บริ การอย่างก้าวหน้า เป็ นต้น
สิ ริวดี ชู เชิ ด (2556) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทาของ
บุ คคลของตนเอง หรื อของผูอ้ ื่ นให้ดีข้ ึ น เจริ ญขึ้ น เพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายของตนเองและขององค์ก ร อัน จะท าให้
ตนเอง ผูอ้ ื่นและองค์กร เกิ ดความพึงพอใจและสงบสุ ขใน
ที่สุด
Peterson & Plowman (1989 อ้างถึ ง ใน อุ ทัสน์ วีร ะ
ศั ก ดิ์ การุ ณย์, 2556) ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ใกล้เ คี ย งกั บ Harring
Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและสรุ ปองค์ประกอบของ
ประสิ ทธิภาพไว้ 3 ข้อประกอบด้วย
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู งคือ
ผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมี ความพึงพอใจผล

การทางานมี ความถู กต้องได้มาตรฐานรวดเร็ วนอกจากนี้
ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจะต้อ ง
เป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบตั ิ
ได้มี ป ริ มาณที่ เ หมาะสมตามที่ ก าหนดในแผนงานหรื อ
เป้ าหมายที่บริ ษทั วางไว้และควรมีการวางแผนบริ หารเวลา
เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้อง
อยู่ในลักษณะที่ ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและ
ทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
สรุ ปได้ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คลจะมี
ผ ล ง าน ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภาพ ไ ด้ น้ ั นต้ อ ง ปร ะ กอบด้ ว ย
ความสามารถความช านาญและสิ่ ง จู งใจให้ทาปฏิ บัติงาน
ไปสู่ เป้ าหมายโดยประเมินผลของประสิ ทธิ ภาพนั้นได้จาก
คุ ณ ภาพของงานปริ ม าณงานเวลาและค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ปฏิบตั ิงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ พนัก งาน บริ ษ ัท เอสวี ไ อ จ ากัด
(มหาชน) จานวน 350 คน สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ คณะผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ นโดยได้ศึกษาค้นคว้า
แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า ง ๆ รวมทั้ง เอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ของพนักงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ และระยะเวลาการทางาน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed ended question) มีลกั ษณะเป็ นคาตอบหลายตัวเลือก
(Multiple choice question)
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเพื่อวัดบรรยากาศองค์กร 6
มิติ นามาจากงานวิจยั ของ (Stringer, 2002, pp. 10-11, อ้างถึง
ใน ฐาปณี บุ ญ ยเกี ย รติ , 2559) ประกอบด้ว ย โครงสร้ าง
มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และ

ความผูกผัน โดยข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามด้านแรงจูงใจ 5 ด้าน นามา
จากงานวิจัยของ Herzberg (1959 อ้างถึ งในโชติ กา ระโส,
2555) ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
การยอมรั บ นับ ถื อ ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ด้า นความ
รั บผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การงาน
โดยข้อ ค าถามมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน นามาจากงานวิจยั ของ Peterson & Plowman
(1989 อ้างถึ ง ใน อุ ทัส น์ วีร ะศัก ดิ์ การุ ณ ย์, 2556) โดยข้อ
คาถามมี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามประมวลผลโดย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และ
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา โดย
การหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และใช้ส ถิ ติเ ชิ ง อนุ ม านในการ
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ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ t (Independent
Samples t-test) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (One-way
ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis : MRA)

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงาน
ตารางที่ 2 สรุ ป ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

แรงจูงใจในการ
ทางาน

ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามที่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 มีอายุ
26-30 ปี จ านวน 132 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.7 มี ร ะดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.6 มีระยะเวลาในการทางาน 1-2 ปี จานวน 154 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.0 และมีรายได้ต่อเดือน 12,500 - 15,000 บาท
ต่อเดือน จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.9
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับบรรยากาศในการท างาน
ของพนักงาน
ตารางที่ 1 สรุ ป ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน
บรรยากาศใน
การทางาน

ระดับการแสดงออก
SD
แปลผล อันดับ

̅
𝐗

ด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน

ระดับการแสดงออก
แปล
SD
อันดับ
ผล

3.99 0.585

มาก

(3)

3.71 0.718

มาก

(5)

4.09 0.628

มาก

(2)

3.78 0.746

มาก

(4)

4.18 0.742

มาก

(1)

ส่ วนที่ 4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตารางที่ 3 สรุ ป ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ระดับการแสดงออก
SD แปลผล อันดับ

โครงสร้าง

4.07 0.612

มาก

(1)

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิ าน

มาตรฐาน

3.82 0.694

มาก

(4)

ด้านคุณภาพงาน

3.79

0.672

มาก

(2)

ความรับผิดชอบ 3.90 0.640

มาก

(2)

ด้านปริ มาณงาน

3.84

0.654

มาก

(1)

ด้านเวลางาน

3.62

0.717

มาก

(3)

̅
𝐗

การยอมรับ
การสนับสนุน

3.66 0.624
มาก
3.07 0.670 ปานกลาง

(5)
(6)

ความผูกผัน

3.89 0.614

(3)

มาก
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ด้ านคุณภาพงาน
เพศ
t=0.116, Sig=0.907
อายุ
Welch =24.617, Sig=0.000*
ระดับการศึกษา
Welch =76.352, Sig=0.000*
ระยะเวลาในการทางาน Welch =35.971, Sig=0.000*
ระดับรายได้
Welch =36.040, Sig=0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านที่ 1 พบว่า
พนักงานที่ มีอายุแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณ และด้านเวลางาน
แตกต่ า งกั น ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน ด้า นคุ ณ ภาพงาน ด้า น
ปริ ม าณ และด้า นเวลางานแตกต่ า งกัน ระยะเวลาในการ
ท างานที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้ านปริมาณงาน
t=0.336, Sig=0.737
Welch =16.631, Sig=0.000*
Welch =57.745, Sig=0.000*
Welch =27.476, Sig=0.000*
Welch =25.861, Sig=0.000*

ด้ านเวลางาน
t=-1.132, Sig=0.258
Welch =17.387, Sig=0.000*
Welch =69.811, Sig=0.000*
Welch =30.984, Sig=0.000*
Welch =27.574, Sig=0.000*

ปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณ และด้านเวลางาน
แตกต่ า งกั น และระดั บ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน ด้า นคุ ณ ภาพงาน ด้า น
ปริ มาณ และด้านเวลางานแตกต่างกัน ยกเว้น พนักงานที่มี
เพศแตกต่า งกัน ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติงาน
ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณ และด้านเวลางานไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของบรรยากาศในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านคุณภาพงาน)
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
0.285
0.205
1.388
0.166
โครงสร้าง
0.224
0.056
0.204
3.997
0.000*
0.547
1.828
มาตรฐาน
0.176
0.056
0.182
3.139
0.002*
0.426
2.348
ความรับผิดชอบ
0.208
0.058
0.198
3.605
0.000*
0.473
2.116
การยอมรับ
0.032
0.050
0.030
0.646
0.518
0.655
1.526
การสนับสนุน
0.243
0.047
0.243
5.138
0.000*
0.639
1.566
ความผูกผัน
0.061
0.058
0.056
1.058
0.291
0.512
1.952
R = 0.715, R2 = 0.511, Adjusted R2 = 0.502, SEest = 0.47391, F = 59.513, Sig.= 0.000*, Durbin Watson=1.942
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บรรยากาศในการทางาน
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของบรรยากาศในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านปริมาณงาน)
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
0.557
0.205
2.702 0.007*
โครงสร้าง
0.150
0.056 0.141
2.671 0.008*
0.547
1.828
มาตรฐาน
0.149
0.056 0.159
2.648 0.008*
0.426
2.348
ความรับผิดชอบ
0.214
0.058 0.209
3.681 0.000*
0.473
2.116
การยอมรับ
0.003
0.050 0.003
0.065
0.948
0.655
1.526
การสนับสนุน
0.225
0.048 0.231
4.726 0.000*
0.639
1.566
ความผูกผัน
0.143
0.058 0.134
2.463 0.014*
0.512
1.952
R = 0.691, R2 = 0.478, Adjusted R2 = 0.469, SEest = 0.47644, F = 52.208, Sig.= 0.000*, Durbin Watson = 1.815
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บรรยากาศในการทางาน

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของบรรยากาศในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านเวลางาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านเวลางาน)
บรรยากาศในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
-0.122 0.213
-0.575 0.565
โครงสร้าง
0.078
0.058
0.066
1.336
0.182
0.547
1.828
มาตรฐาน
0.200
0.058
0.194
3.451 0.001*
0.426
2.348
ความรับผิดชอบ
0.265
0.060
0.236
4.428 0.000*
0.473
2.116
การยอมรับ
0.105
0.052
0.091
2.012 0.045*
0.655
1.526
การสนับสนุน
0.291
0.049
0.272
5.915 0.000*
0.639
1.566
ความผูกผัน
0.089
0.060
0.076
1.490
0.137
0.512
1.952
R = 0.734, R2 = 0.539, Adjusted R2 = 0.531, SEest = 0.49136, F = 66.710, Sig.= 0.000*, Durbin Watson = 1.861
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า บรรยากาศในการทางานใน
ด้า น โครงสร้ า ง มาตรฐาน ความรั บ ผิ ด ชอบ และการ
สนับ สนุ น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

จากตารางที่ 6 พบว่า บรรยากาศในการทางานใน
ด้าน โครงสร้าง มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การสนับสนุ น
และความผูกผัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง าน
ของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 7 พบว่า บรรยากาศในการทางานใน
ด้า น มาตรฐาน ความรั บ ผิ ด ชอบ การยอมรั บ และการ
สนับ สนุ น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของ

พนัก งานด้า นเวลางาน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ
0.05

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านคุณภาพงาน)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
0.359
0.195
1.838
0.067
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน 0.120
0.054
0.105
2.220
0.027*
0.534
1.871
ด้านการยอมรับนับถือ
0.249
0.046
0.266
5.430
0.000*
0.494
2.026
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.056
0.051
0.052
1.098
0.273
0.523
1.910
ด้านความรับผิดชอบ
0.376
0.048
0.418
7.864
0.000*
0.421
2.378
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
0.089
0.037
0.099
2.403
0.017*
0.703
1.423
หน้าที่การงาน
R = 0.769, R2 = 0.592, Adjusted R2 = 0.586, SEest = 0.43225, F = 99.815, Sig.= 0.000*, Durbin Watson = 1.940
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านปริมาณงาน)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
0.424
0.204
2.075 0.039*
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน 0.183
0.057
0.164
3.231 0.001*
0.534
1.871
ด้านการยอมรับนับถือ
0.218
0.048
0.239
4.535 0.000*
0.494
2.026
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.115
0.053
0.111
2.157 0.032*
0.523
1.910
ด้านความรับผิดชอบ
0.247
0.050
0.282
4.930 0.000*
0.421
2.378
ด้า นความก้า วหน้ า ในต าแหน่ ง
0.112
0.039
0.127
2.872 0.004*
0.703
1.423
หน้าที่การงาน
R = 0.726, R2 = 0.527, Adjusted R2 = 0.520, SEest = 0.45275, F = 76.749, Sig.= 0.000*, Durbin Watson = 1.788
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจในการทางานในด้าน พนักงาน ด้านคุณภาพงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน 0.05 โดยด้า นความรั บ ผิ ด ชอบจะส่ ง ผลมากที่ สุ ด (β =
ความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ 0.418)
การงาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
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จากตารางที่ 9 พบว่า แรงจู งใจในการทางาน ด้าน
ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ า น
ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ส่ งผลต่ อ

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านปริ มาณ
งาน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความ
รับผิดชอบจะส่งผลมากที่สุด (β = 0.282)

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านเวลางาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านเวลางาน)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝛽
(Constant)
-0.077 0.203
-0.378 0.705
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
0.275
0.056
0.225
4.891 0.000*
0.534
1.871
ด้านการยอมรับนับถือ
0.294
0.048
0.295
6.175 0.000*
0.494
2.026
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
-0.009 0.053 -0.008 -0.174 0.862
0.523
1.910
ด้านความรับผิดชอบ
0.369
0.050
0.384
7.425 0.000*
0.421
2.378
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
0.035
0.039
0.036
0.907
0.365
0.703
1.423
หน้าที่การงาน
R = 0.783, R2 = 0.613, Adjusted R2 = 0.607, SEest = 0.44940, F = 108.818, Sig.= 0.000*, Durbin Watson = 1.729
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบว่า แรงจูงใจในการทางาน ด้าน
ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลางาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยด้านความรั บผิด ชอบจะส่ งผลมาก
ที่สุด (β = 0.384)
อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ อง บรรยากาศในการทางานและแรงจูงใจ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี้
ผลการศึ ก ษา พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อภิชยั จตุพรวาที (2557) ที่กล่าวว่า เพศ ไม่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของอาสาสมัค รคุ ม
ประพฤติ จังหวัดนครสวรรค์

ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลในด้ า น อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ระยะเวลาการทางาน และระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เนื่องจากการ
ที่พนักงงานมีอายุมากขึ้นประกอบการมีการศึกษาที่ดีจะช่วย
ยกระดั บ วุ ฒิ ภ าวะและความสามารถในการท างานที่
สอดคล้องกับระยะเวลาที่ทางานเพื่อสะสมประสบการณ์ ให้
ได้มากซึ่ งรายได้หรื อเงิ นเดื อนที่ มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุบลวรรณ เอกทุ่ งบัว (2555) ที่ ทาการศึ กษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และช่ ว ยวิ ช าการของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึ กษาว่า
ร ะ ดั บ อ ายุ ร ะ ดั บ การ ศึ กษ าที่ แ ต กต่ าง กั น มี ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
บรรยากาศในการทางานโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ โครงสร้าง มาตรฐาน การยอมรับ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ การสนั บ สนุ น และความผู ก ผัน เนื่ อ งจาก

- 94 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

บรรยากาศในการทางานดี ส่ งผลให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งบรรยากาศในการทางาน ด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
แสดงว่า พนัก งานปฏิ บัติง านได้ดีต ามโครงสร้ า งที่ วางไว้
ส่ ว นด้า นการสนั บ สนุ น มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด สาเหตุ ม าจาก
พนักงานอาจยัง มี ค วามคิ ด ว่า ได้รั บ การสนับสนุ น ในการ
ปฏิ บัติงานไม่เพียงพอต่อการทางานในบทบาทหน้าที่ การ
งานของพวกเขา จากผลการวิจยั นี้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชุลีพร เพ็ชรศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะของง
ผูต้ ามและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน พบว่ า บรรยากาศองค์ ก รมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูงด้านที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติ
การยอมรับ รองลงมาคือ มิติการสนับสนุ น และด้านที่มีค่า
ความสัมพันธ์ต่าสุดคือ มิติความรับผิดชอบ
แรงจู งใจในการทางานในด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้า นความก้า วหน้า ในต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ พิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ย
พบว่า แรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารงานมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด โดยพนัก งานให้
ความสาคัญกับความก้าวหน้า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านการยอมรับนับถือ พนักงานอาจยังไม่ได้การยอมรับนับ
ถื อจากหัวหน้าหรื อเพื่อนร่ วมงานที่ เพียงพอ ผลการวิจยั นี้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสรร อรกุล (2557) ได้ทา
การวิจัย เรื่ อง ปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เมทเทิล
คอม จ ากัด การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่า ปั จ จัย แรงจู ง ใจ
ภาย ใ น ที่ มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พใ น ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประกอบด้วย ด้านผลสาเร็ จใน การปฏิ บตั ิงาน การยกย่อง
ยอมรั บนับถื อ การมี อานาจในหน้าที่ และโอกาสก้าวหน้า
ส่ วนปั จจัย แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ

ปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเลื่ อ นต าแหน่ ง งาน
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และด้านความปลอดภัย ในการทางาน
เป็ นด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า พนักงานให้
ความสาคัญกับด้านปริ มาณงาน พนักงานสามารถทางานได้
เสร็ จตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธิ ติ ธิ ติเสรี (2557) ได้ศึกษาอิ ทธิ พลความกล้า
หาญของพนั ก งานและบรรยากาศองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานพนักงาน กรณี ศึกษา พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะพนักงานปฏิ บตั ิงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่ งปริ มาณงานที่ ได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งทาให้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบมีคุณภาพได้มาตรฐาน แต่แตกต่างจาก สม
พิศ สุ ขแสน (2256) กล่าวไว้วา่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมีความถูกต้องแม่นยา มีความผิดพลาดในงานน้อย ทั้งนี้
การได้ลงมื อปฏิ บตั ิ บ่อย ๆ การเป็ นผูป้ ระสบการณ์ ในการ
ทางานสู ง การตั้งเป้ าหมายในการทางานล่วงหน้าทุ กครั้ ง
อย่า งชัด เจน และการมี ใ จจดจ่ อ ต่ อ งานที่ ท า มี ส มาธิ ไม่
วอกแวกจะทาให้การทางานเกิดความผิดพลาดน้อย
4. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์กรควรมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานเพื่อยกระดับวุฒิภาวะในหน้าที่ การงานของ
พนั ก งานให้ ส อดคล้อ งกับ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ตลอด
ระยะเวลาในการทางาน เพื่อพิจารณาในการให้เงินเดือนแก่
พนักงานจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
2. องค์กรควรมี การสร้ างบรรยากาศที่ ดี โดยเฉพาะ
โครงสร้างขององค์กรที่เอื้อต่อการทางาน ซึ่งในปั จจุบนั องค์กร
ควรมุ่งเน้นโครงสร้างแบบแนวราบ เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงาน
ปฏิ บัติ งานได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นเพื่อสร้างนวัตกรรม
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3. องค์กรควรมีการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ และ
การอ านวยความสะดวกในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
4. องค์กรควรสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ งหน้า ที่ ก ารงาน เพื่ อ เป็ นแรงผลักดันให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. องค์ก รควรหาแนวทางในการแก้ปั ญ หา โดย
พนักงานที่ ปฏิบตั ิงานได้ดีก็ควรได้รับการยอมรับ ได้รับคา
ชื่นชมจากหัวหน้าหรื อเพื่อนร่ วมงาน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปควรมี การศึ กษาด้ ว ย
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่
สอดคล้องกับอารมณ์ความรู ้สึกและความต้องการของพนักงาน
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ
เช่น ภาวะผูน้ า การสนับสนุ นของผูน้ าหรื อองค์กร เป็ นต้น
เพื่อศึกษาผลกระทบจากผูบ้ งั คับบัญชาและการสนับสนุนใน
แนวดิ่งที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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แรงจูงใจและการมีส่วนร่ วมในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
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การวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา 1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของพนักงาน
2) แรงจูงใจและการมีส่วนร่ วมในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเทศบาลท่าโขลง จานวน 290 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การทดสอบค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของพนักงานแตกต่ างกันได้แก่ ระดับการศึ กษา สายการ
ปฏิบตั ิงาน ส่วนปั จจัยในด้านอายุแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านเวลาทางานแตกต่างกัน อายุการทางานที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาทางานแตกต่างกัน นอกจากนี้ แรงจูงใจในการ
ทางานด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงานและปริ มาณงาน
ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงานและเวลาทางาน ใน
ด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน เวลาทางาน และค่าใช้จ่าย
ในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงาน ด้านคุ ณภาพงานและ
ค่าใช้จ่าย การมีส่วนร่ วมในการทางาน ในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน ด้านคุ ณภาพงาน ปริ มาณงานและเวลาทางาน การรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน ด้านคุ ณภาพงาน การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงานและเวลาทางาน การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน ด้านคุณภาพงาน เวลาทางานและ
ค่าใช้จ่าย การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านปริ มาณงานและค่าใช้จ่าย การ
ร่ วมดาเนิ นงานตามแผนงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน เวลาทางาน และ
ค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: แรงจูงใจ การมีส่วนร่ วมในการทางาน ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1. บทนา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์กรมีผล
ต่อความสาเร็ จของงานและองค์กรรอีกทั้งยังเป็ นการสร้าง
ความสุ ข ของผู ้ท างานด้ว ย นอกจากนี้ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานยังแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานและ

ภาวะผู ้น าของผูบ้ ริ ห าร องค์ก รด้ว ยเพราะฉะนั้น ถ้า หาก
หน่วยงานใดได้เห็นความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดขึ้นกับบุ คลากรใน
หน่วยงานของตนและมีความเข้าใจองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน (ปฐมวงค์ สี หาเสนา, 2557, น.
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11) องค์ก ารจะมี บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ ล ้ว นแล้ว แต่ มี
ความรู ้ ค วามสามารถ หากขาดแรงจู ง ใจในการท างานก็
อาจจะท าให้ ก ารท างานนั้น ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ หรื อ
ผลงานที่ออกมาขาดประสิ ทธิภาพ (โชติกา ระโส, 2555)
ในการทางานแบบมีส่วนร่ วมนั้นไม่วา่ จะเป็ นระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับโรงเรี ยน ระดับองค์การ หรื อ
ระดับประเทศ นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์
ปั จจุ บัน เนื่ องจากจะช่ วยให้ผูม้ ี ส่วนร่ วมเกิ ดความรู ้ สึกถึง
ความเป็ นเจ้าของ (Ownership) ทาให้ผูม้ ี ส่วนร่ วมหรื อ ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยนั้นยินยอมปฏิ บตั ิ ตาม (Compliance) และ
รวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจเพราะ
จะทาให้เกิ ดการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา ร่ วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่
เป้ าหมายและยอมรั บการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น เกิ ดความ
มุ่งมัน่ ในการสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กร และเกิดความรู ้สึก
มี คุณค่าในตนเอง เกิ ดความรู ้ สึ กเป็ นเจ้าของและผูกพันกับ
องค์กร (เสาวนี ย ์ เดื อนเด่น จุไรรัตน์ พงษ์ไพโรจน์ อาระยา
สายยิม้ และจิระพงษ์ ชูศรี , 2558, น. 8)
สาหรับประสิ ทธิภาพในการทางาน เกิดจากความพึง
พอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กรเช่นกัน ซึ่ งมีผล
ต่อความสาเร็ จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุ ขของผู ้
ท างานด้ว ย องค์ก รมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ทางาน ก็ย่อมส่ งผลทางบวกต่อการปฏิ บตั ิงานและมี ค วาม
เข้าใจในปั จจัย หรื อองค์ประกอบที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
อี กทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู ้ สึกกระตื อรื อร้นในการ
ทางานนั้นสามารถเปลี่ ยนได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์
หรื อตามเวลา (อัครเดช ไม้จนั ทร์ , 2559, น. 14)
จากเหตุผล ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความ
สนใจศึ กษาเกี่ ยวกับแรงจู งใจและการมี ส่ วนร่ วมที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยผ่านการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
สร้างการมีส่วนร่ วมในการทางานเพื่อที่จะเป็ นแรงผลักดันให้
พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถในการทางานเพื่อองค์กร

อย่างเต็มความสามารถ และพนักงานทางานอย่างมี ความสุ ข
ผลงานที่ ออกมามี คุณภาพและประสบความส าเร็ จ ส่ งผลให้
องค์การบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล เมืองท่าโขลง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานเทศบาล เมืองท่าโขลง
สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สายการปฏิบตั ิงานระยะเวลาในการทางาน
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจ 5 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็ จใน
การปฏิ บั ติ ง าน การยอมรั บ นั บ ถื อ ลัก ษณะงาน ความ
รั บผิดชอบ และความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การงาน
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. ปั จ จัย การมี ส่ ว นร่ วมในการท างานส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้บ ริ หารสามารถน าผลการวิ จัย ไปใช้ใ นการ
กาหนดนโยบาย การพัฒนาพนักงานในองค์กร รวมทั้งใช้
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวางแผนการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของพนักงาน
2. ผู ้บ ริ ห ารสามารถน าผลการวิจัย ไปใช้เ พื่ อ เป็ น
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ในการส่ ง เสริ มพนั ก งาน ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถให้คงอยูก่ บั องค์กร โดยการสร้างความรู ้การมี
ส่วนร่ วมและช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน
3. ผู ้ที่ สนใจศึ กษาหรื อบริ ษ ัทอื่ น ๆ ที่ มี ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่ องแรงจูงใจและการมีส่วนร่ วมในการทางานที่มีผลต่อ
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ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของพนั กงาน สามารถน า
ผลการวิจยั นาไปปรับใช้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาการวิจยั ต่อไป
ทบทวนกรรณกรรม
แรงจู ง ใจหมายถึ ง สภาวะที่ ภายในตัว บุ คคลที่ เป็ น
พลัง ท าให้ ร่ า งกายมี ก ารเคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทางหรื อ
เป้ าหมายที่ได้เลือกไว้ (Loudon and Bitta. 1988: 368) ส่ วน
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานหมายถึงภาวะของความเต็มใจใน
การท างานเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ ที่ ผ ลักดัน
กระตุน้ ให้บุคคลมีความปรารถนาที่จะทาพฤติกรรมหรื องด
การกระท าพฤติ ก รรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง (Vroom, 1964)
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นพลัง กระตุ ้น ให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลกระท า
พฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่ ช้ ี ทิศทางหรื อแนวทางให้บุคคลกระทา
พฤติ กรรมเพื่อบรรลุเป้ าหมายของแต่ละคนและสิ่ งที่ ช่ว ย
สนับ สนุ น รั ก ษาพฤติ ก รรมนั้น ๆ ให้ค งอยู่ มี 5 ด้า นดังนี้
(Herzberg 1959, อ้างถึงใน โชติกา ระโส, 2555)
1. ด้านความสาเร็ จในการปฏิ บัติ งานหมายถึ งการที่
บุ คลากรมี ความสามารถในการท างานตามหน้าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายได้ประสบผลสาเร็ จและสามารถป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ด้านการยอมรับนับถือหมายถึงการที่บุคลากรได้รับ
การยกย่องชมเชยความยอมรับนับถือจากบุคคลที่ ตนเกี่ ยวข้อง
ในการปฏิ บัติ งานและได้รั บการยอมรั บว่ าเป็ นบุ คคลที่ มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จ
3. ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บัติ หมายถึ งการที่ บุ คลากร
สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ที่ตรงกับความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรเป็ นงานที่ถนัดและน่าสนใจ
4. ด้านความรับผิดชอบหมายถึงการที่บุคลากรสามารถ
ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงานโดยที่มีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานหมายถึง
การที่ บุคลากรได้รับการเปลี่ยนแปลงเลื่อนตาแหน่ งหน้าที่ การ
งานให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของตนเอง

การมี ส่ ว นร่ วม (Participation) เป็ นปรากฎการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นให้เห็ นได้ทวั่ ไปที่ บุคคลต่าง ๆในองค์กร หรื อสังคมมี
พฤติกรรมเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดการ
ติดต่อร่ วมมือระหว่างกันและนาไปสู่ เป้ าหมายและผลลัพธ์ที่
ต้องการได้ (ศิริเพ็ญ เนื่องจานงค์, 2542 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ กิตติ
, 2555) เป็ นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ต่อ
ภารกิ จและองค์การในที่ สุด (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2543 อ้างถึงใน
เสาวนีย ์ เดือนเด่น, 2558) นอกจากนี้ ยงั เป็ นความรู ้สึกเกี่ยวข้อง
ทางสั ง คมด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ ง เร้ า ท าให้ เกิ ด
ความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมโดยแสดงออก ได้แก่ การมีส่วนร่ วม
ในการเข้าอบรม การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การเข้าร่ วมหาสาเหตุ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาการเข้าร่ วมประชุม
ประสานงานการชักจูงเข้าร่ วมกิ จกรรม การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ การร่ วมดาเนิ นงานตามแผนงานการติดตาม (ยุพาพร
รู ปงาม, 2545 อ้างถึงใน เปลวเทียน เสื อเหลือง, 2557)
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน หมายถึ ง การสร้ าง
ผลงานหรื อผลสาเร็ จออกมาโดยผลงานที่ ได้มีคุณค่ามากกวา
ทรัพยากรที่ใช้ไป (กชกร เอ็นดูราษฎร์ , 2550 อ้างถึงใน กิตติยา
ฐิติคุณรัตน์, 2556) สอดคล้องกับ สิ ริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าว
ว่า ประสิ ทธิ ภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะ
ในการกระท าของบุ คคล หรื อของผู ้อื่ นให้ ดี ข้ ึ น เจริ ญขึ้ น
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะทาให้
ตนเอง ผูอ้ ื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด
องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพ (Peterson and Plowman,
1953 อ้างใน ธิ ติ ธิ ติเสรี , 2557) ได้แก่ 1. สาหรับคุณภาพของการ
ทางานต้องมีคุณภาพที่สูงกล่าวคือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์
คุ ้มค่ าและมี ความพึ งพอใจสู งสุ ด 2.ปริ มาณงานจ านวนงานที่
เกิ ดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามหน่ วยงานมีความคาดหวังของ 3.เวลา
คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตาม
หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย 4. ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนิ นงานจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุน
น้อยและให้ได้ผลกาไรมากที่สุด
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานเทศบาลท่าโขลง จานวน
290 คน สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเครื่ องมือที่ ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1: เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ปั จ จัย
ส่ วนบุ ค คลของพนั ก งาน เป็ นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการ
ปฏิบตั ิการ ระยะเวลาในการทางาน และระดับรายได้
ส่ วนที่ 2: เป็ นแบบสอบถามปั จจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่ ง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เพื่อวัดระดับแรงจูงใจในการทางาน ซึ่ ง
แบ่ ง แรงจู ง ใจในการทางาน ออกเป็ น 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
ความสาเร็ จในการปฏิ บัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ส่ ว นที่ 3: เป็ นแบบสอบถามด้า นปั จจัยการมี ส่วน
ร่ วมในการทางานประกอบด้วย การมี ส่วนร่ วมในการเข้า
อบรม การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร การเข้า ร่ วมหาสาเหตุ

ข้อ เสนอแนะ และแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา การเข้า ร่ ว ม
ประชุ ม การประสานงาน การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน
ส่วนที่ 4: แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิ บัติ ง านจ านวน 17 ข้อ โดยข้อ ค าถามมี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
คิดของลิเคิร์ท (Likert 's Scale)
ข้อมู ลจากแบบสอบถามประมวลผลโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และใช้สถิ ติใน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ สถิ ติพรรณนา โดยการหาร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยและใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิ ติ ทดสอบ t (Independent Samples t-test) การวิ เคราะห์
ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของพนักงาน เทศบาล
เมืองท่าโขลง พบว่าพนักงานที่ตอบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
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เพศหญิงจานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.6 มีอายุ 26 - 30
ปี จ านวน 109 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.6ระดับ การศึ กษา
ปริ ญญาตรี จ านวน 185 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 63.8 มี
ประสบการณ์ในการทางาน3 - 5 ปี จานวน 118 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 40.7 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,00 บาทต่อเดือน
จานวนคิดเป็ นร้อยละ 42.8
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงาน

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทางาน
ระดับความคิดเห็น
แรงจูงใจ
SD
แปลผล
X̅
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
4.11
0.588
มาก
ด้านการยอมรับนับถือ
4.05
0.639
มาก
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
3.99
0.618
มาก
ด้านความรับผิดชอบ
4.08
0.596
มาก
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
3.94
0.742
มาก

อันดับ
(1)
(3)
(4)
(2)
(5)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการทางานของพนักงาน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่ วมในการทางาน
การมีส่วนร่ วมในการทางาน
การมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน

X̅
3.92
3.97
3.93
4.04
3.95
4.06

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
0.772
มาก
0.642
มาก
0.670
มาก
0.649
มาก
0.605
มาก
0.681
มาก

อันดับ
(6)
(3)
(5)
(2)
(4)
(1)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
SD
แปลผล
X̅
ด้านคุณภาพงาน
4.02
0.580
มาก
ด้านปริ มาณงาน
3.99
0.568
มาก
ด้านเวลาที่ใช้ทางาน
4.01
0.594
มาก
ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3.93
0.660
มาก
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลการสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สายการปฏิบตั ิงาน
อายุการทางาน
รายได้ต่อเดือน

ด้านคุณภาพงาน
t=0.009,sig=0.993
Welch =0.213,sig=0.931
Welch =20.519,sig=0.000*
Welch =8.202,sig=0.000*
Welch =2.294,sig=0.081
Welch =0.962,sig=0.487

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลาทางาน
t =-0.778,sig=0.437
t=-0.967,sig=0.334
F =0.048,sig=0.996
Welch =2.849,sig=0.028*
Welch =13.575,sig=0.000* Welch =16.491,sig=0.000*
Welch =6.588,sig=0.000*
F =5.768,sig=0.000*
Welch =2.883,sig=0.036* Welch =5.240,sig=0.002*
Welch =1.759,sig=0.214
Welch =1.208,sig=0.377

ด้านค่าใช้ จ่าย
t=-1.092,sig=0.276
Welch =1.101,sig=0.360
Welch =5.959,sig=0.004*
Welch =9.054,sig=0.000*
Welch =0.129sig=0.943
Welch =0.580,sig=0.715

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 พบว่า พนักงาน
ที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
เวลาทางานแตกต่างกัน ระดับการศึกษาและสายการปฏิบตั ิงานที่
แตกต่ างกันส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน ด้าน

คุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลาทางาน และด้านค่าใช้จ่าย
แตกต่างกัน อายุการทางานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาทางานแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานของแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้าน
คุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านคุณภาพ)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
ꞵ
(Constant)
0.567 0.180
3.141 0.002*
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
0.219 0.063 0.222 3.474 0.001*
0.371
2.698
ด้านการยอมรับนับถือ
0.111 0.060 0.123 1.866 0.063
0.350
2.854
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.192 0.054 0.205 3.538 0.000*
0.451
2.215
ด้านความรับผิดชอบ
0.244 0.053 0.251 4.653 0.000*
0.519
1.928
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน 0.087 0.038 0.111 2.270 0.024*
0.636
1.573
R = 0.726 R2 = 0.571 Adjusted R2 = 0.564 SEest = 0.38331 F = 75.620 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.672
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบสมมติฐานของแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านปริมาณงาน)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
ꞵ
(Constant)
0.734 0.183
4.018 0.000*
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
0.183 0.064 0.189 2.864 0.004*
0.371
2.698
ด้านการยอมรับนับถือ
0.098 0.060 0.111 1.632 0.104
0.350
2.854
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.275 0.055 0.299 5.002 0.000*
0.451
2.215
ด้านความรับผิดชอบ
0.210 0.053 0.221 3.953 0.000*
0.519
1.928
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน 0.038 0.039 0.049 0.974 0.331
0.636
1.573
2
2
R = 0.735 R = 0.541 Adjusted R = 0.533 SEest = 0.38802 F = 66.850 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.797
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจ ด้านความสาเร็ จใน
การปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นความ
รั บผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การ
งานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ด้านคุณภาพงาน ในขณะที่ ดา้ นการยอมรับนับถือไม่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ด้า น
คุณภาพงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจ ด้านความสาเร็ จใน
การปฏิ บัติ ง าน ด้านลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติ และด้านความ
รั บผิดชอบ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง านของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบสมมติฐานของแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลาทางาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านเวลาทางาน)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
ꞵ
(Constant)
0.754 0.195
3.869 0.000*
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
0.061 0.068 0.060 0.897 0.370
0.371
2.698
ด้านการยอมรับนับถือ
0.014 0.064 0.015 0.212 0.832
0.350
2.854
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.246 0.059 0.256 4.199 0.000*
0.451
2.215
ด้านความรับผิดชอบ
0.480 0.057 0.482 8.468 0.000*
0.519
1.928
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน 0.003 0.041 0.003 0.062 0.950
0.636
1.573
R = 0.724 R2 = 0.524 Adjusted R2 = 0.515 SEest = 0.41377 F = 62.438 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.563
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบสมมติฐานของแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านค่ าใช้ จ่าย)
แรงจูงใจในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
ꞵ
(Constant)
0.633 0.240
2.640 0.009*
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
0.044 0.084 0.039 0.520 0.604
0.371
2.698
ด้านการยอมรับนับถือ
0.143 0.079 0.139 1.810 0.071
0.350
2.854
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
0.138 0.072 0.129 1.912 0.057
0.451
2.215
ด้านความรับผิดชอบ
0.349 0.070 0.316 5.008 0.000*
0.159
1.928
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน 0.143 0.051 0.161 2.827 0.005*
0.636
1.573
R = 0.644 R2 = 0.414 Adjusted R2 = 0.404 SEest = 0.50929 F = 40.167 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.800
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจู งใจ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิ บตั ิและด้านความรับผิดชอบ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ด้ า นเวลาท างาน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านค่าใช้จ่าย
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9 แสดงการทดสอบสมมติฐานของการมีส่วนในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านคุณภาพงาน)
การมีส่วนในการทางาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
ꞵ
(Constant)
0.804 0.158
5.095 0.000*
การมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม
0.180 0.042 0.239
4.296 0.000*
0.430
2.323
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
0.133 0.055 0.148
2.428 0.016*
0.361
2.768
การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และ
0.156 0.053 0.180
2.933 0.004*
0.355
2.816
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน
0.178 0.052 0.199
3.421 0.001*
0.396
2.526
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.001 0.055 0.001
0.017
0.987
0.407
2.458
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน
0.160 0.046 0.188
3.442 0.001*
0.449
2.229
R = 0.789 R2 = 0.622 Adjusted R2 = 0.614 SEest = 0.36058 F = 77.532 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.595
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 10 แสดงการทดสอบสมมติฐานของการมีส่วนในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน
การมีส่วนในการทางาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านปริมาณงาน)
SEb
t
Sig.
Tolerance
ꞵ
0.164
5.164 0.000*
0.044 0.146 2.461 0.014*
0.430
0.057 0.113 1.749 0.081
0.361

b
0.848
0.107
0.100

(Constant)
การมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และ
0.077
0.055
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน
0.095
0.054
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.256
0.057
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน
0.154
0.048
2
2
R = 0.756 R = 0.572 Adjusted R = 0.563 SEest = 0.37515
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่า การมีส่วนร่ วมในการทางาน ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการเข้าอบรม ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการเข้า
ร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา ด้านการ
เข้าร่ วมประชุ ม การประสานงานและด้านการร่ วมดาเนิ นงานตาม
แผนงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้าน
คุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.091

1.390

0.166

0.355

VIF
2.323
2.768
2.816

0.108 1.756 0.080
0.396
2.526
0.273 4.480 0.000*
0.407
2.458
0.185 3.180 0.000*
0.449
2.229
F = 63.067 Sig.= 0.000* Durbin Watson=1.803

จากตารางที่ 10 พบว่า การมีส่วนร่ วมในการทางาน
ด้านการมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจและด้านการร่ วมดาเนินงานตามแผนงานส่ งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ด้า น
ปริ มาณงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 11 แสดงการทดสอบสมมติฐานของการมีส่วนในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลาทางาน
การมีส่วนในการทางาน
(Constant)
การมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน

b
0.948
-0.094
0.100

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านเวลาทางาน)
SEb
t
Sig.
Tolerance
ꞵ
0.177
5.368 0.000*
0.047 -0.122 -2.005 0.046*
0.430
0.062 0.108
1.631
0.104
0.361

2.323
2.768

0.225

0.060

0.253

3.780

0.000*

0.355

2.816

0.167

0.058

0.183

2.880

0.004*

0.396

2.526

VIF

การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.049 0.062 0.050
0.798
0.425
0.407
2.458
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน
0.315 0.052 0.361
6.054 0.000*
0.449
2.229
2
2
R = 0.740 R = 0.548 Adjusted R = 0.539 SEest = 0.40370 F = 57.219 Sig.= 0.000* Durbin Watson=1.672
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 12 แสดงการทดสอบสมมติฐานของการมีส่วนในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านค่าใช้จ่าย
การมีส่วนในการทางาน
(Constant)
การมีส่วนร่ วมในการเข้าอบรม
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเข้าร่ วมหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
การเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน

b
0.643
0.002
0.016

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านค่ าใช้ จ่าย)
SEb
t
Sig.
Tolerance
ꞵ
0.212
3.038
0.003*
0.056
0.002 0.029
0.977
0.430
0.074
0.016 0.216
0.829
0.361

2.323
2.768

0.099

0.071

0.100

1.388

0.166

0.355

2.816

0.233

0.070

0.229

3.343

0.001*

0.396

2.526

VIF

การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.276
0.074
0.253 3.737
0.000*
0.407
2.458
การร่ วมดาเนินงานตามแผนงาน
0.198
0.062
0.204 3.170
0.002*
0.449
2.229
R = 0.688 R2= 0.473 Adjusted R2 = 0.462 SEest = 0.48374 F = 42.400 Sig.= 0.000* Durbin Watson=1.780
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า การมีส่วนร่ วมในการทางาน
ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการเข้า อบรม ด้า นการเข้า ร่ วมหา
สาเหตุ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา ด้านการ
เข้ า ร่ วมประชุ ม การประสานงานและด้ า นการร่ วม
ด าเนิ น งานตามแผนงานส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลาทางาน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่า การมี ส่วนร่ วมในการท างาน
ด้านการเข้าร่ วมประชุม การประสานงาน ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจและด้านการร่ วมด าเนิ นงานตามแผนงาน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้าน
ค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย เรื่ อง แรงจู ง ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงาน กรณี ศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตาม อายุแตกต่างกันส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลา

ท างานแตกต่ า งกัน ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตาม ระดับ
การศึ ก ษาและสายการปฏิ บัติ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพ
งาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลาทางาน ด้านค่าใช้จ่ายแตกต่าง
กัน อายุการทางานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บัติ ง าน ของพนักงาน ด้ านปริ ม าณงาน ด้านเวลา
ทางานแตกต่างกัน จากผลการสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิ่ มนวน ทองแสน (2557) ว่าพนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกัน
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั
เนื่ องจากคนที่มีอายุมากกว่าจะมีความอดทนมีความชานาญ
ในการปฏิ บตั ิงานที่ ถูกต้องแม่นยามากกว่าคนที่ มีอายุน้อย
และ ระดับ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข องพนัก งานที่ เ ป็ นฝ่ าย
ปฏิ บัติ ก ารจะต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ที่ ต ้อ งท างานในปริ ม าณ
มากๆ งานเร่ งด่วนแข่งขันกันเวลาที่ได้กาหนดเอาไว้
แรงจู ง ใจในการท างานด้า นความส าเร็ จ ในการ
ปฏิ บัติ งาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงานและปริ มาณงาน ในด้านลักษณะ
งานที่ ปฏิ บตั ิส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงานและเวลาทางาน ใน
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการ
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ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน เวลา
ท างาน และค่ า ใช้จ่ า ยในด้า นความก้า วหน้า ในต าแหน่ ง
หน้าที่การงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้า นคุ ณ ภาพงานและค่ า ใช้จ่ า ย จากผลการวิจัย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของโชติ ก า ระโส (2555) ด้ า น
ความสาเร็ จ ในการปฏิ บัติง านบุ คลากรมี แ รงจู งใจในการ
ปฏิ บตั ิงาน เพราะมีการแบ่งสายงานไว้อย่างชัดเจนคือสาย
งานบริ หารสายงานสอน ในแต่ละสายงานมีการวางแผนงาน
ไว้อย่างเป็ นระบบรวมทั้งมี รายละเอียดเกี่ ยวกับงานที่ ตอ้ ง
ปฏิ บั ติ ตามต าแหน่ ง งานจึ ง ท าให้ บุ ค ลากรสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
การมีส่วนร่ วมในการทางาน ในเรื่ องของการมีส่วน
ร่ วมในการเข้ า อบรมส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงานและ
เวลาทางาน การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน การเข้าร่ วม
หาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ด้า น
คุ ณ ภาพงาน และเวลาท างาน การเข้า ร่ ว มประชุ ม การ
ประสานงาน ด้านคุณภาพงาน เวลาทางานและค่าใช้จ่าย การ
มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน ด้า นปริ ม าณงานและค่ า ใช้จ่ า ย
การร่ วมดาเนิ นงานตามแผนงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บัติงานของพนักงานด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน
เวลาท างาน และค่ า ใช้จ่ า ย จากผลการวิจัย สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ เปลวเที ยน เสื อเหลือง (2557) พบว่า ปั จจัยใน
ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานได้มีอิทธิ พลต่อการแสดง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานซึ่งปั จจัยทางด้านการ
มีส่วนร่ วมนี้ ได้มีท้ งั ปั จจัยทางด้านของการที่พนักงานได้เข้า
ไปมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมการอบรมการได้รับรู ้ถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับงาน เพราะสิ่ งเหล่านี้จะส่งผลทาให้รู้สึกถึง
การได้เ ข้าไปมี บ ทบาทในการท างานภายในองค์ก รและ
พนักงานเกิดความรู ้สึกได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการทางานควรมี

กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจ บรรยากาศองค์ก รที่ ส่ ง เสริ ม
แรงจูงใจ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์การควรจะมีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดย
เน้นการทางานร่ วมกันระหว่างช่วงอายุและระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันในแต่ละสายงานเพื่อให้เกิดความสมดุลในการ
ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. องค์การควรมีการกาหนดลักษณะงานและความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรตามสายงานที่ชดั เจนเพื่อทาให้เกิด
การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ด้าน
คุ ณภาพ ด้านปริ ม าณงานและด้านเวลาในการท างานให้
บรรลุเป้ าหมาย
3. องค์ ก ารควรมี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะและ
ความสามารถในการสร้างความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงาน และการพัฒนาเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การ
4. องค์การควรมีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด
หลักสู ตรอบรม การแสดงความคิดเห็ น หรื อการส่ งข้อมูล
ป้ อนกลับในการทางาน ร่ วมถึ งมี ส่วนร่ วมในการประชุ ม
อภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อทาให้
พนักงานรู ้สึกมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานให้
เกิดประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. งานวิ จัย ครั้ งต่ อ ควรท าการศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ
เพิ่มเติม เช่น การสื่ อสาร การสร้างความสามัคคี ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมุ่งเน้นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ใช้ในการอธิบาย
สภาพปั ญหาหรื อแนวทางการจูงใจและการมีส่วนร่ วม
เอกสารอ้ างอิง
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แนล จากัด. (ภาคนิ พนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร าไพ
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ความพึงพอใจในค่ าตอบแทนสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในทีท่ างานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการทางาน
ของพนักงาน บริษัท เอ็นโดไทย จากัด
มัลลิกา ทองคา นิภาวรรณ อู่บวั งาม จิรพงค์ ยังเจริ ญ กัญญาณัฐ คามวัลย์ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นค่ า ตอบแทน เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้าน
สวัสดิการ เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในที่
ทางานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ในบริ ษทั เอ็นโดไทย จากัดเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด จานวน 310 คน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ ย,
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานด้าน
ปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านเวลาไม่แตกต่างกัน ในด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของพนักงานด้าน ปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ในด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานด้านด้านเวลาแตกต่างกัน ผลการวิจยั ยังพบว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านเงินเดือน
และด้านค่าล่วงเวลาและประกันสังคม สวัสดิการ และการรักษาพยาบาลส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ในด้านปริ มาณงานเละด้านเวลา นอกจากนี้ความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพใน
การท างานของพนัก งานในด้า นคุ ณ ภาพและด้า นเวลา และยัง พบว่า ความพึ ง พอใจสภาพแวดล้อมในที่ ทางานในด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานในด้านปริ มาณงาน
ด้านคุณภาพ ด้านเวลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ค่าตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในที่ทางาน ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1. บทนา
ปั จจุบนั องค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตรากาลังคนขององค์กรที่ถูก
จากัดลดน้อยลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานและ
ผลกระทบจากเศรษฐกิ จที่ ต กต่ า ท าให้ส วัส ดิ ก ารที่ ได้รับ
น้อยลง ปั ญหานี้ หากไม่เร่ งแก้ไข จะทาให้การปฏิ บัติงาน
ของบุคลากรไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพตามที่ตอ้ งการ ดังนั้น การ
เอาใจใส่ ดูแลพนักงานจึงมีความจาเป็ น ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเป็ นผลมาจากความรู ้
ความสามารถ และความเป็ นอยูข่ องพนักงาน การกระตุน้ ชัก

จู งพนักงานในองค์กรให้เกิ ดความพึงพอใจในการทางาน
นับเป็ นลักษณะที่สาคัญ (สมคิด บางโม 2545, น. 41 อ้างถึง
ใน สุ ธิด า ออพิ พ ัฒ น์ , 2559) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ค่ า ตอบแทนจะเป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ อ งค์ก รให้ ค วามสนใจ
เพราะนโยบายค่าแรงขั้นต่ าที่ ปรับขึ้นในอัตราที่ สูงจนขาด
ความสมดุ ลระหว่างประสิ ท ธิ ในการทางานของบุ ค ลากร
ในขณะที่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร
มีข้ นั ตอนการพัฒนาที่ ตอ้ งใช้ระยะเวลา เพื่อนามาวางแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิ ทธิของบุคลากรในองค์กร เพราะ
เมื่อจ่ายค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรต้อง
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สู งขึ้นด้วยเช่นกัน (ปิ ยนุ ช รัตนกุล, 2553 อ้างถึงใน วรรณา
จารี ย,์ 2557)
การจัดสวัสดิการแต่ละประเภทในความเป็ นจริ งนั้น
มักจะมีความเหลื่อมล้ าไม่เท่ าเที ยมกัน ทาให้พนักงานเกิ ด
ความรู ้สึกได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเกิดขึ้นการจัดสวัสดิการตาม
หลักของกฎหมายโดยไม่คานึ งถึงความพึงพอใจหรื อความ
ต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของพนักงาน (วรวรรณ ชาญด้วยวิท ย์ ,
2553 อ้า งถึ ง ใน ขนิ ษ ฐา ทองเย็น , 2558) สวัส ดิ ก ารเป็ น
กระบวนการหนึ่ งของการบริ หารงานบุคคล ซึ่ งมีความมุ่ง
หมายที่ จ ะให้ ค วามสะดวกสบาย และให้ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านมี
กาลังใจในการทางาน เกิดความเชื่อมัน่ ในองค์กรและตนเอง
สวัสดิการแม้จะมิใช่เป็ นงานหลักองค์กร แต่ก็เป็ นส่ วนหนึ่ง
ที่ มีผลกระทบกระเทื อนต่อความส าเร็ จหรื อล้มเหลวของ
องค์กร (อุทัย หิ รัญโต, 2531 อ้างถึ งใน เฉลี ยว ไชยเชษฐ์ ,
2557) ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดสวัสดิการ ให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ และปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ศักยภาพและบรรลุเป้ าหมาย
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการท างานเป็ นปั จจัย
ส าคั ญ ที่ ท าให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานของความพึ งพอใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่
รอบตัวเราและเกี่ ยวข้องกับบุ คลากรโดยตรง ซึ่ งการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีย่อมมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน หากจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมสาหรับการ
ทางาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั บุคลากร (สวรัตน์ สว
ชนไพบูลย์, 2548: 1 อ้างถึงใน ธนกร สิ ริธร, 2559)
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดความ
สนใจในการที่ จะศึ กษาหัวข้อวิจยั ที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนสวัสดิ การและสภาพแวดล้อมในที่ทางานที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานบริ ษทั เอ็น
โดไทย จากัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทาวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ น
แนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
โดยผ่านการสร้างความพึงพอใจค่าตอบแทนสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อ มในที่ ท างาน เพื่ อ ที่ จ ะเป็ นแรงผลักดัน ให้
พนักงานทุ กคนได้แสดงความสามารถในการท างานเพื่ อ

องค์กรอย่างเต็มความสามารถ และพนักงานทางานอย่างมี
ความสุ ข ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและประสบความสาเร็ จ
ส่งผลให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นโดไทย
จากัด
2. เ พื่ อ ศึ กษ าค วาม พึ ง พ อใ จใ นค่ า ตอบแทน
สวัส ดิ ก ารและสภาพแวดล้อ มในที่ ท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางาน ในบริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด
สมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงาน ใน
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และ
รายได้ต่ อ เดื อนที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2. ความพึงพอใจในค่าตอบแทนส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3. ความพึงพอใจในสวัสดิการส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 4. สภาพแวดล้อมในที่ทางานส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ ยวกับความพึงพอใจ
ในค่ า ตอบแทนของพนั ก งานที่ จ ะสามารถส่ ง เสริ มให้
พนัก งานเกิ ด ความรู ้ สึ ก เต็ม ใจท างานเพื่ อ ให้ง านที่ อ อกมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการ
วิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารค่าตอบแทน เพื่อให้เกิด
ความพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทนซึ่ งส่ ง ผลให้ พ นั ก งานใน
องค์กรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ทาให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ ยวกับความพึงพอใจ
ในสวัสดิ การและสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ไปใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารสวัสดิ การ เพื่อให้เกิ ดความพึง
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พอใจในสวัสดิ การส่ งผลให้พนักงานในองค์กรทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ทาให้มีความเข้าใจเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในที่
ท างานและสามารถนาความรู ้ ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ซึ่ง
ส่งผลให้พนักงานในองค์กรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทบทวนวรรณกรรม
ค่าตอบแทน หมายถึง รู ปแบบของการจ่ายทั้งหมด
ทั้งที่ เป็ นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตวั เงินรวมถึงบริ การที่จบั ต้องได้
และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Milkovich & Newman, 2005,
p.6 อ้า งถึ ง ใน สกล บุ ญ สิ น , 2559) และ ธงชัย สั น ติ ว งษ์
(2546, น.488) แบ่งค่าตอบแทนออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ค่าตอบแทนหลักหรื อค่าตอบแทนพื้นฐาน โดยกาหนดจ่าย
ตามเวลาหรื อตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ได้แก่ เงินเดือน
หรื อค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่มหรื อค่าจ้างจูงใจ คือ ค่าตอบแทน
ที่ มอบให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การเลื่อน
ขั้น เงินเดือน เงินโบนัส ค่าตอบแทนเสริ ม คือ ค่าตอบแทน
ที่ มอบให้พนักงานเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ี่ทางาน
เช่ น เงิ น ทดแทน เงิ น ชดเชย การ ประกัน สัง คม (ฐานิ ฎ า
เจริ ญเลิศวิวฒั น์, 2558, น. 12)
สวัสดิการ หมายถึง การดาเนินการใด ๆ ที่มีความมุ่ง
หมายเพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีความ
ผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยใน
การท างาน มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า มี ค วามมั่น คงในการ
ด าเนิ น การ กรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงานด าเนิ น
ภารกิจ 3 ประการ ดังนี้ (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
, 2556-2559, น.ค) ก าหนดและพั ฒ นารู ปแบบการจั ด
สวัส ดิ ก าร ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น และดาเนิ นการให้มีการจัด
สวัสดิการ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ การวิ จัย นี้ ผู ้วิ จัย ได้น าแนวคิ ด ของ พิ เ ชฐ
สอนศิริ (2553, น. 11-12 อ้างถึงใน ฐานิ ฎา เจริ ญเลิศวิวฒั น์ ,
2558, น. 12) มาเป็ นตัว แปรอิ ส ระในการวิ จัย โดยแบ่ ง

ประเภทของสวั ส ดิ การออกเป็ น 3 ประการ ได้ แ ก่
ประกั น สั ง คม สวัส ดิ ก าร และการรั ก ษาพยาบาล การ
ฝึ กอบรมและพัฒนา สังคมและนันทนาการ
สภาพแวดล้อ มในการท างาน หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่
รอบตัวของผูท้ ี่ทางานในสถานที่น้ นั ๆ และมีความเกี่ยวข้อง
กับการทางาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน (ศุภลักษณ์ พรมศร,
2558) ดังนี้
1. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ ( Physical
environment) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ ม ต่ า ง ๆในสถานที่
ทางานที่เอื้อต่อการทางาน เช่น สถานที่มีแสงสว่างที่เพียงพอ
มีการจัดการอย่างเป็ นระเบียบ สะอาด
2. สภาพแวดล้อ มด้านสัง คม (Social environment)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมในเชิง สัมพันธภาพหรื อการสนับสนุน
จากภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการทางาน หรื อเอื้อต่อ
การทางาน
3. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น จิ ต ใ จ ( Psychological
environment) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ มี
อิทธิพลต่อความคิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความทุ่ ม เทให้กับ งานซึ่ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานนั้น มองจากแง่ มุ ม ของการ
ทางานแต่ละบุคคล เช่นกาลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้น
(ติน ปรัชญพฤทธิ์ . 2543: 77 อ้างถึงใน ศิ ริกาญจน์ วงษ์เสรี
และ สุรีย ์ โบษกรณัฏ, 2559)
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน หมายถึ ง การมี
สมรรถนะสู ง สามารถมีระบบการทางาน สามารถรองรั บ
สถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด วิ ก ฤตการณ์ จ ากภายนอกได้ด้ว ย
Peterson and Plowman (1953 อ้า งถึ ง ใน ธิ ติ ธิ ติ เ สรี , 2557,
น. 21) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการ ปฏิบตั ิงานของพนักงานที่
แสดงออกต่อการปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กรสามารถจาแนก
แนวทางการวัดผลการ ปฏิบตั ิงานได้ 3 มิติ ได้แก่ มิติดด้าน
คุณภาพงาน ปริ มาณงาน และเวลาที่ใช้ทางาน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

2. วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด
จานวน 310 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งผู ้ศึ ก ษาแบ่ ง แบบสอบถามออกเป็ น 5
ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการทางาน
รายได้ต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับความพึง พอใจใน
ค่าตอบแทน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึ งพอใจใน
สวัสดิการ
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับความพึง พอใจใน
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน

ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ท ธิ ภาพการ
ทางาน บริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด ซึ่ งใช้เครื่ องมื อ วัดแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (rating scale) มี 5 ช่วงคะแนน ซึ่ งเป็ น
สเกลที่ แ สดงถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงาน
ข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านในการทดสอบ
สมมติ ฐ านโดยใช้สถิ ติ ท ดสอบ t (Independent Samples ttest) การวิ เ คราะห์ ค วาม แปรปรวน (One-way ANOVA)
และการวิ เ คราะห์ สมการ ถดถอยพหุ คู ณ ( Multiple
Regression Analysis : MRA)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 310 คน
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ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8
อายุระหว่าง 36-40 จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.6 ปี มี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.1 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 12,501 - 15,000 บาท จานวน

97 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 มีระยะเวลาในการทางาน 6 - 10
ปี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.6
ส่ ว น ที่ 2 ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างพนักงาน

ตารางที่ 1 สรุ ปค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพึงพอใจในค่าตอบแทน
กลุ่มตัวอย่างพนักงาน บริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด
ค่ าตอบแทน
ด้านเงินเดือน
ด้านเงินประจาตาแหน่ง
ด้านค่าล่วงเวลา
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
0.508
ปานกลาง
0.630
ปานกลาง
0.680
ปานกลาง
ปานกลาง

x̅

3.11
2.99
2.99
3.03

ลาดับ
(1)
(2)
(3)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
ตารางที่ 2 สรุ ปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพึงพอใจในสวัสดิการกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงาน บริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด
สวัสดิการ

x̅

ด้านประกันสังคม สวัสดิการ การรักษาพยาบาล
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา
ด้านสังคมและนันทนาการ
ภาพรวม

3.15
3.05
3.00
3.06

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
0.528
ปานกลาง
0.695
ปานกลาง
0.565
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับ
(1)
(2)
(3)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่ทางานของกลุ่มตัวอย่างของพนักงาน
ตารางที่ 3 สรุ ปค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านความพึงพอใจสภาพแวดล้อมใน
ที่ทางานกลุ่มตัวอย่างพนักงาน บริ ษทั เอ็นโดไทย จากัด
สภาพแวดล้ อมในทีท่ างาน
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ
ภาพรวม

x̅

3.25
3.08
3.06
3.13
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ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
0.413
ปานกลาง
0.515
ปานกลาง
0.522
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับ
(1)
(2)
(3)
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลางาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน

เพศ

ด้ านปริมาณงาน
ด้ านคุณภาพงาน
t = 1.645 Sig = 0.101 t = - 0.190 Sig = 0.850

ด้ านเวลางาน
t = - 1.769
Sig = 0.078

อายุ

F = 1.240 Sig = 0.294 F = 0.549 Sig = 0.700

F = 0.182

Sig = 0.948

ระดับการศึกษา

F = 0.873 Sig = 0.419 F = 0.146 Sig = 0.864

F = 0.178

Sig = 0.837

รายได้ต่อเดือน

F = 1.607 Sig = 0.172 F = 1.681 Sig = 0.154

Welch = 1.822

Sig = 0.048*

F = 1.708

Sig = 0.165

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน F = 0.606 Sig = 0.612 F = 1.083 Sig = 0.356
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในค่าตอบแทนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SE
t
Sig
β
(Constant)
1.783
0.178
9.994
0.000*
ด้านเงินเดือน
0.302
0.081
0.275
3.745
0.000*
ด้านเงินประจาตาแหน่ง
-0.036
0.080
-0.041
-0.454
0.650
ด้านค่าล่วงเวลา
0.218
0.065
0.266
3.366
0.001*
R = 0.451 R2 = 0.203 Adjusted R2 = 0.196 SEest = 0.500 F = 26.042 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.561
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ด้ านปริมาณงาน

ตารางที่ 4 พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นที่
แตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนักงานด้านเวลางานที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอื่น ไม่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน

จากตารางที่ 5 พบว่า พนักงานที่ มีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนด้านเงิ นเดื อน และ ด้านค่าล่วงเวลาจะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านปริ มาณงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในค่าตอบแทนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านคุณภาพ
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SE
t
Sig
β
(Constant)
2.284
0.207
11.053
0.000*
ด้านเงินเดือน
0.166
0.093
0.139
1.775
0.077
ด้านเงินประจาตาแหน่ง
0.093
0.093
0.097
1.004
0.316
ด้านค่าล่วงเวลา
0.091
0.075
0.103
1.215
0.225
R = 0.302 R2 = 0.091 Adjusted R2 = 0.82 SEest = 0.579 F = 10.222 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 0.970
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ด้ านคุณภาพ

ตารางที่ 7 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในค่าตอบแทนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านเวลางาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ด้ านเวลางาน

Unstandardized
Coefficients

b
(Constant)
2.615
ด้านเงินเดือน
0.165
ด้านเงินประจาตาแหน่ง
-0.077
ด้านค่าล่วงเวลา
0.168
2
2
R = 0.228 R = 0.052 Adjusted R = 0.43 SEest = 0.602
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ด้านเงินเดือน ด้านประจาตาแหน่ง ด้านค่าล่วงเวลา ไม่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพ
จากตารางที่ 7 พบว่า พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนด้านค่าล่วงเวลา ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานด้านเวลางานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
สวั ส ดิ การด้ า นประกั น สั ง คม สวั ส ดิ การ และการ
รั ก ษาพยาบาล และด้า นสัง คมและนันทนาการ ส่ ง ผลต่อ

Standardized
Coefficients

Sig
SE
t
β
0.215
12.178
0.000*
0.097
0.136
1.700
0.090
0.096
-0.079
-0.797
0.426
0.078
0.186
2.156
0.032*
F = 5.614 Sig. = 0.001* Durbin-Watson = 0.996

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานด้านปริ มาณ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่า พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการ ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบว่า พนักงานที่มีความพึงพอใจใน
ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ นั น ท น า ก า ร ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานด้านเวลางาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 11 พบว่า พนักงานที่ มีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อ มในที่ ท างานด้านกายภาพ และด้านสัง คม
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้าน
ปริ มาณงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่า พนักงานที่ มีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อ มในที่ ท างานด้านกายภาพ และด้านสัง คม

ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้าน
คุณภาพงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว่า พนักงานที่ มีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อ มในที่ ท างานด้า นกายภาพและด้า นสั ง คม
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้าน
เวลางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

ตารางที่ 8 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในสวัสดิการส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน
Unstandardized
Standardized
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
Coefficients
Coefficients
ด้ านปริมาณงาน
Sig
b
SE
t
β
(Constant)
1.739
0.186
9.363 0.000*
ด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการรักษาพยาบาล
0.140
0.070
0.133
2.002 0.046*
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา
0.031
0.060
0.038
0.512
0.609
ด้านสังคมและนันทนาการ
0.329
0.070
0.335
4.707 0.000*
R = 0.451 R2 = 0.204 Adjusted R2 = 0.196 SEest = 0.499 F = 26.030 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.571
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในสวัสดิการส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SE
t
Sig
β
(Constant)
2.100
0.213
9.876 0.000*
ด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการรักษาพยาบาล
0.109
0.080
0.095
1.363
0.174
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา
0.026
0.069
0.030
0.378
0.706
ด้านสังคมและนันทนาการ
0.276
0.080
0.258
3.439 0.001*
R = 0.342 R2 = 0.117 Adjusted R2 = 0.103 SEest = 0.571 F = 13.501 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 0.972
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ด้ านคุณภาพ
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ตารางที่ 10 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในสวัสดิการส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านเวลางาน
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SE
t
Sig
β
(Constant)
2.438
0.222
10.972
0.000*
ด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการรักษาพยาบาล
0.158
0.084
0.136
1.894
0.059
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา
-0.111
0.072
-0.125
-1.545
0.123
ด้านสังคมและนันทนาการ
0.267
0.084
0.245
3.187
0.002*
R = 0.263 R2 = 0.069 Adjusted R2 = 0.060 SEest = 0.597 F = 7.562 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.039
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านเวลางาน

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 11 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติ ฐ านที่ 4 ความพึ ง พอใจสภาพแวดล้ อ มในที่ ท างาน ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านปริมาณงาน

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Sig
b
SE
t
β
(Constant)
0.763
0.214
3.575
0.000*
ด้านกายภาพ
0.471
0.083
0.349
5.698
0.000*
ด้านสังคม
0.221
0.080
0.205
2.774
0.006*
ด้านจิตใจ
0.094
0.080
0.088
1.176
0.240
R = 0.565 R2 = 0.320 Adjusted R2 = 0.313 SEest = 0.462 F = 47.951 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.688

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 12 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SE
t
β
(Constant)
0.607
0.227
2.674
ด้านกายภาพ
0.413
0.088
0.283
4.704
ด้านสังคม
0.334
0.085
0.284
3.931
ด้านจิตใจ
0.121
0.085
0.104
1.421
R = 0.588 R2 = 0.346 Adjusted R2 = 0.340 SEest = 0.491 F = 54.017 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.211
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านคุณภาพงาน

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 13 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐาน ที่ 4 ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน ด้านเวลางาน
Unstandardized
Standardized
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
Coefficients
Coefficients
ด้ านเวลางาน
b
SE
t
Sig
β
(Constant)
1.181
0.251
4.703
0.000*
ด้านกายภาพ
0.283
0.097
0.190
2.916
0.004*
ด้านสังคม
0.254
0.094
0.213
2.712
0.007*
ด้านจิตใจ
0.168
0.094
0.142
1.783
0.076
R = 0.477 R2 = 0.228 Adjusted R2 = 0.220 SEest = 0.543 F = 30.114 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.232
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อง ความพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทน
สวัส ดิ ก ารและสภาพแวดล้อ มในที่ ท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นโดไทย
จากัด สามารถอภิปราย ได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนัก งานแตกต่ า งกัน จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นรายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน ของ
พนักงาน ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านเวลางาน เนื่ องจากพนักงานที่ทางานเกินเวลาที่กาหนด
แต่ยงั ได้รายได้ต่อเดือนเท่าเดิม ส่ งผลให้พนักงานขาดความ
กระตื อ รื อร้ น ในการท างานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานลดลงซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อร
สุ ด า ดุ สิ ต รั ต นกล (2557) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึ กษาเฉพาะกรณี ของ
บุคลากรส่ วนกลาง พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อ

เดื อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเ คราะห์ ความพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทนที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน พบว่า
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ด้านเงิ นเดื อน และด้านค่ า
ล่ ว งเวลาส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการการท างานของ
พนักงาน เนื่ องจากพนักงาน พึงพอใจในค่าตอบแทนด้าน
เงิ นเดื อนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดแสดงว่าพนักงานปฏิ บตั ิงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามที่ วางไว้ ส่ วนด้านค่า
ล่วงเวลามีค่าเฉลี่ยต่าสุด สาเหตุมาจากพนักงานส่วนใหญ่ไม่
มีความต้องการในการทางานล่วงเวลาเพราะองค์กรมีอตั รา
ค่าล่วงเวลาที่ ต่ า ดังนั้นจึ งควรมีการสนับสนุนให้มีอตั ราค่า
ล่ ว งเวลาที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้พ นัก งานเกิ ด ความพึ ง พอใจที่ จะ
ทางานล่วงเวลาจากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธวัชชัย สมตระกูล. (2557) ที่ ศึกษา เรื่ องระบบการบริ หาร
ค่าตอบแทนของพนักงานธุ รกิ จดูแลรักษารถยนต์ที่มีผลต่อ
เป้ าหมาย รายได้ของธุ รกิจ พบว่าพนักงานเห็นด้วยมากกับ
ภาพรวมรายได้ค่าตอบแทน โดยเรี ยงลาดับความเห็ นด้วย
ลาดับแรกด้านองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับ เงิน
จู ง ใ จพิ เศษ น โ ย บ าย แล ะการ บริ หารค่ า ตอบแทน
องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ เกี่ยวกับเงินเดือน
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานจากการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า ความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก ารด้ า น
ประกันสังคม สวัสดิ การ และการรักษาพยาบาล และด้าน
สังคมและนันทนาการส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของพนักงานในด้านปริ มาณ ด้านคุณภาพ และด้านเวลางาน
เนื่ อ งจากพนัก งานมี ค วามต้อ งการสวัส ดิ ก ารที่ เ กี่ ย วกับ
สุ ขภาพของพนักงานมากที่สุดเพื่อสะดวกในการเข้ารับการ
รั ก ษาและสามารถได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ค่ า ใช่ จ่ า ยใน
ภายหลัง และในส่ ว นด้า นสั ง คมและนัน ทนาการส่ ง ผล
เนื่ องจากหากสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและมีการจัด
กิ จกรรมเพื่อให้พนักงานได้รับการผ่อนคลายหลังจากการ
ทางานหนัก ส่ งผลให้พนักงานมี ประสิ ทธิ ภ าพในกับ การ
ท างานอย่า งเต็ม ความสามารถ ผลการวิจัย สอดคล้อ งกับ
งานวิ จัย ของ ฐานิ ฏ า เจริ ญ เลิ ศ วิ ว ัฒ น์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิ การและคุณภาพชี วิต
การทางานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร: กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าระดับความพึงพอใจใน
ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก าร และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
โดยรวม อยู่ในระดับ เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า พนักงาน
ราชการกรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) กระทรวงสาธารณาสุข
มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่ สุด
รองลงมาคือ ด้านสวัสดิการ และด้านค่าตอบแทน
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่
ทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พ บว่ า ความพึ ง พอใจ
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน
ด้านเวลางาน เนื่ องจากองค์กรที่มีสถานที่ในการทางานของ
พนักงานที่ดี บรรยากาศมีความถ่ายเทสะดวก มีความพร้อม
ในเรื่ องของอุปกรณ์ที่ใช้งาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้ง
เพื่อนร่ วมงาน และ หัวหน้างาน ส่ งผลให้พนักงานมีความ
พึงพอใจที่จะทางานในกับองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก

ยิง่ ขึ้นผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั กับศุภลักษณ์ พรมศร
(2558) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าของพนักงาน ความผูกพัน
ในงานกับ ความพึ ง พอใจในงาน พบว่า จากการวิเ คราะห์
ข้อ มู ล สภาพแวดล้อ มในการท างาน พบว่ า พนั ก งานมี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมในการทางานในแต่ละ
ด้านพบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานทางกายภาพอยูใ่ น
ระดับปานกลางสภาพแวดล้อมในการทางานด้านสังคมอยู่
ในระดับสู งและสภาพแวดล้อมในการทางานด้านจิ ตใจอยู่
ในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์ ก รควรมี ก ารบริ หารความพึ ง พอใจของ
พนักงานจากการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโต
ในหน้ า ที่ ก ารงานให้ เ หมาะสม หรื อให้ ทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษาเพื่อนาความรู ้มาพัฒนาองค์การ
2. องค์กรควรมีนโยบายการขึ้นเงิ นเดื อนอยากชัดเจน
และยุติธรรมและควร มีการสนับสนุนให้มีอตั ราค่าล่วงเวลาที่
สูงขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่จะทางานล่วงเวลา
3. องค์ ก รควรมี ก ารเสนอสวัส ดิ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ
สุ ขภาพของพนักงานในการเข้ารั บการรั กษาและสามารถ
ได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ค่ า ใช่ จ่ า ยในภายหลัง และในด้า น
สังคมควรมีการจัดกิ จกรรมเพื่อให้พนักงานได้รับการผ่อน
คลายหลังจากการทางานหนัก
4. องค์กรควรมี พฒ
ั นาสถานที่ ในการทางานให้มี
บรรยากาศมีความถ่ายเทสะดวก มีความพร้อมในเรื่ องของ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง าน และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ ทั้ งเพื่ อ น
ร่ วมงาน และ หัวหน้างาน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จั ย ในรู ปแบบคุ ณ ภาพเพื่ อ ศึ ก ษา
เจาะลึกถึงความคาดหวังและความต้องการของพนักงาน
2. ควรมีการนาเสนอตัวแปรหรื อประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านอื่น ๆ เช่น ความผูกพันกับองค์การต่อไป
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ทัศนคติและบุคลิกภาพทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานกรณีศึกษา
บริษัท ดีไอซี กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด
ณัฐพล เบญจาภูรีรัตน์ แสงชัย กระจ่างวงค์ พงศกร สอดกระโทรก และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาทัศนคติและบุคลิกภาพที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ดี ไอซี กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด
จานวน 200 คน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนและอายุการ
ทางานที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในด้านด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและด้านนโยบายและการ
บริ หารขององค์แตกต่างกัน นอกจากนี้พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนและอายุ
การทางานที่แตกต่างกันจะมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานในด้านระยะเวลา ด้านคุณภาพและด้านปริ มาณงานแตกต่าง
กัน ผลการวิจยั ยังพบว่า ปั จจัยทัศนคติ ด้านลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร และปั จจัยบุคลิกภาพ ด้านบุคลิกภาพ
แบบปนะนีประนอมมีอิทธิพล ต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน สาหรับปั จจัยทัศนคติ ด้านลักษณะงานมีอิทธิ พลต่อผล
การปฏิบตั ิงานในด้านปริ มาณงาน และยังพบอีกว่าปั จจัยทัศนคติ ด้านลักษณะงานและปั จจัยบุคลิกภาพ ด้านบุคลิกภาพแบบ
จิตสานึกมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานในด้านปริ มาณงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ทัศนคติ บุคลิกภาพ ประสิ ทธิภาพในการทางาน
1. บทนา
บริ ษทั เป็ นองค์การหรื อหน่ วยงานที่ จดั ตั้งขึ้น โดย
กลุ่มบุคคลซึ่ งมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายใน
การด าเนิ น งานตามที่ ก าหนดไว้ด้ว ยวิธี ก ารแบ่ ง งานและ
หน้าที่ช่วยกันทาตามสายงานที่กาหนด ตามลาดับชั้นอานาจ
และหน้าที่ โดยมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการทางานระหว่าง
บุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่ งมีแนวความคิดที่ ว่า ถ้าพนักงานมี
ทัศนคติเชิงบวก มีความสุขในการทางานก็ส่งผลบวกต่อการ
ปฏิ บตั ิงานและผลงานก็มีคุณภาพ ดังนั้นหากผูน้ าระดับสู ง
ขององค์กรให้ความสาคัญกับการสร้างความผาสุกและความ
พึ ง พอใจในการท างานก็ ม ัก จะได้ ผ ลลัพ ธ์ แ ละผลการ
ดาเนิ นการที่น่าพอใจ ปั จจุบนั พบว่าองค์การหลาย ๆ แห่ งที่
ได้รับการระบุมากที่สุดก็คือปั ญหาในเรื่ อง “คน” ที่เชื่อมโยง

ไปถึงเรื่ องของทัศนคติและบุคลิกภาพด้วย ในองค์การใหญ่ ๆ
ที่ มี น โยบายให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะ
ก าหนดให้มี ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ดู แ ลรั บ ผิ ดชอบงานด้านนี้
โดยเฉพาะมีระบบการสรรหาว่าจ้างการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการจัดสวัสดิการไปจนถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งในรู ปแบบของกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่ ง
เป้ าหมายสู งสุ ดก็คือมีทศั นคติและบุคลิกภาพในเชิงบวกต่อ
องค์กร ทาให้พนักงานทางานร่ วมกันอย่างมี ประสิ ท ธิ ผ ล
ผลักดันองค์การไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ทั้งนี้ สาหรับทัศนคติน้ นั เป็ นสิ่ งที่อาจกล่าวได้วา่ เป็ น
นามธรรม อี กทั้งเป็ นสิ่ งที่ สามารถสร้ างเป็ นการกระท าที่
แสดงออกในด้านดีหรื อด้านลบ โดยทัศนคติสามารถจะช่วย
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมได้ โดยทัศนคติของแต่ละบุคคลนี้
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เป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องและสอดคล้องกับการเกิ ดขึ้นภายในตัว
บุคคลแต่ละบุคคล ซึ่ งจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน (อรรถเดช
สรสุ ชาติ , 2558) และมี ค วามสัมพันธ์ ส อดคล้องกับความ
เชื่ อมอุปนิ สัย แนวคิด ความพึงพอใจและสิ่ งที่ จูงใจ ดังนั้น
ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อทัศนคติของแต่ละบุคคล
ที่มีต่อองค์กร ถ้าพนักงานให้ความสาคัญและมีความเต็มใจ
เข้าไปเกี่ ยวข้องกับงานจะทาให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจานวน
คนที่ลาออกจากงานและคนที่มาทางานสายจะน้อยลง (วิ รา
ภรณ์ บุตรทองดี, 2557)
ทัศ นคติ ต่ อ งานหมายถึ ง ความผู ก พัน กับ องค์ ก ร
จารุ นันท์ อิทธิ อาวัชกุล (2553) ได้ให้ความหมายของความ
ผูกพันกับองค์กรว่า เป็ นความเต็มใจของบุ คลากรในการ
รั กษาสมาชิ กภาพอยู่ในองค์กรต่อไป รวมไปถึงทัศนคติที่
เป็ นไปในทางบวกต่ อ องค์ก ร โดยที่ บุ ค ลากรยอมสละ
ความสุ ขบางส่ วนของตนเองเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
ตามที่ ต้ ัง ไว้ พนัก งานจึ ง เกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ก รและ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ใ นการท างานต่ อ องค์ ก รจะท าให้ บ รรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ เพราะสมาชิ กที่ มี
บุคลิกภาพที่ ดีจะทาให้มีความเชื่ อมัน่ ต่อนโยบายเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์และค่านิ ยมขององค์กรก่อให้เกิดความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรนอกจากนี้ ยงั จะ
ท าให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ปรารถนาที่ จ ะรั กษาไว้ซ่ ึ ง ความเป็ น
สมาชิกขององค์กรไม่คิดที่จะลาออกหรื อโอน - ย้ายไปที่อื่น
ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ ดีต่อองค์กรจึ งเป็ นตัวชี้ ให้เห็นถึง
ความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความตั้งใจ
ในการทางานต่อองค์กรสูงจะปฏิบตั ิงานได้เหมาะสม ดังนั้น
หากองค์กรสามารถทาให้บุคลากรในองค์กรมีบุคลิ กภาพที่
เหมาะสมต่อองค์การได้มากก็จะทาให้บุคลากรเหล่ านั้นมี
ความปรารถนาที่จะอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น
และพร้อมที่จะทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ และด้วยความเต็มใจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กรดังที่ ภัทรพล กาญจนปาน
(2552) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรอันเนื่ องมาจากการที่

สมาชิ กรู ้สึกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าขององค์กรซึ่ งนาไปสู่ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
วัตถุประสงค์
1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานบริ ษทั ดี ไอซี กราฟ
ฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท ดี ไ อซี
กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด
สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อนและอายุการทางาน
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานที่แตกต่างกัน
2. ทัศนคติของพนักงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของพนักงาน
3. บุคลิกภาพของพนักงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของพนักงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้คาดว่าสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางและ
ท าความเข้าใจเรื่ องของทัศนคติ ในการทางานและในองค์กร
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสอทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงาน และยังส่งเสริ มต่อการพัฒนาขององค์กร
2. ผลการวิ จัย นี้ คาดว่า จะน าไปใช้ใ นการพัฒ นา
คุณภาพของพนักงานบริ ษทั ดีไอซี กราฟฟิ ค (ประเทศไทย)
จากัด ให้ได้มาตรฐานตามที่ องค์กรมุ่งหวังไว้และยังส่ งผล
ให้อ งค์ก รมี ค วาม แข็ง แกร่ ง สามารถด าเนิ น งานได้อ ย่ า ง
มัน่ คงยิง่ ขึ้น
3. น าผลการวิจัย ที่ ไ ด้ม าใช้เ ป็ นงานกรณี ศึ กษาใน
งานวิจยั ครั้งต่อไป หรื อเพื่อนามาต่อยอดจากงานวิจยั เดิม ให้
พัฒนามากขึ้นและมีคุณภาพรวมไปถึงคุณภาพที่ดีข้ ึน
4. น าไปทดลองใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน เพื่ อ ให้เ ป็ น
บุคคลที่มีคุณภาพมากขึ้นส่งผลดีต่อชีวติ ประจาวัน
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ทบทวนวรรณกรรม
ทั ศ นคติ หมายถึ ง สภาวะความพร้ อ มทางจิ ต ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก และแนวโน้ ม ของ
พฤติ กรรมบุ คคลที่ มีต่อบุ คคล สิ่ งของ สถานการณ์ ต่าง ๆ
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิต
นี้จะต้องอยูน่ านพอสมควร (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545)
ทัศ นคติ ประกอบไปด้ว ย ทัศ นคติ ต่ อ การท างาน
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (Arthur,
Khapova & Wilderom, 2005; Hackman & Oldham, 1980;
Koontz & Schimmel, 1982) สาหรับปั จจัยทัศนคติต่อองค์กร
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิ ก าร และด้านนโยบายและการบริ ห ารขององค์ก ร
(อรุ ณ รักธรรม, 2534; Opsahl & Dunnette, 1966)
บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะนิ สัยเฉพาะตัว นอกเหนื อไปจาก
ลักษณะทางกายภาพ คือ เป็ นการรวมกันระหว่าง ลักษณะ
ท่าทาง การแสดงออกต่าง ๆ และทางอารมณ์สติปัญญาและ
ความสามารถในการเข้าสังคมที่แตกต่างกันของพนักงานแต่
ละคน ซึ่ งมี ผลต่อประสทธิ ผลในการทางานของพนักงาน
(ฉวี วิชญเนตินยั , 2539)
ทฤษฎี บุคลิกภาพตามแนวคิดของ Costa & McCrae
(1 9 9 1 ) ไ ด้ อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ม นุ ษ ย์ อ อ ก เ ป็ น 5
องค์ประกอบ ดังนี้ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism)
บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
เ ปิ ด รั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ( Openness) บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ
ประนี ป ระนอม (Agreeableness) และบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี
จิ ต ส า นึ ก ( Conscientiousness) แ น ว คิ ด บุ ค ลิ ก ภ า พ 5
องค์ประกอบ (Howard & Howard, 2001) มีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว หมายถึง ระดับที่บุคคลมี
การแสดงออกถึงความไม่มนั่ คงทางอารมณ์มีความวิตกกังวล
รู ้สึกไม่ปลอดภัยและมีความตรึ งเครี ยด ตื่นเต้นตกใจง่าย

2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง ระดับที่บุคคล
ชอบเข้าสังคม ช่างพูดช่างเจรจา มีความอดทนอดกลั้น เป็ น
ลักษณะของบุคคลที่มมีความเจริ ญในหน้าที่การงาน
3. บุ ค ลิ ก ภาพแบบปรั บ รั บ สถานการณ์ หมายถึ ง
ระดับที่ บุคคลมี ความเปิ ดกว้างในประสบการณ์ ใหม่ ๆ มี
ความอยากเรี ยนรู ้ จินตนาการ
4. บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม หมายถึง ระดับที่
บุ ค คลมี จิตใจยอมรั บผูอ้ ื่ น พร้ อ มที่ จะรั บฟั งและให้ความ
ร่ วมมือและเป็ นที่น่าไว้วางใจของเพื่อนร่ วมงาน
5. บุคลิกภาพแบบจิตสานึ ก หมายถึง ระดับที่ บุคคล
มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีวนิ ยั และมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน หมายถึง (Weber,1976)
กล่าวไว้ถึงการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานต้อง
มีทกั ษะ (Skill) ดังนั้น การที่จะเน้นส่ งเสริ มพัฒนา การแบ่ง
งานและการฝึ กงานเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้ง
ทรัพยากรและเวลาในการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนการบังคับ
บัญชา รวมทั้งระเบียบวินยั ข้อบังคับของงานที่เห็นได้ชดั
Perterson & Plowman (อ้า งถึ ง ใน คฑาวุ ธ พรหม
นายน, 2545) ได้ให้ความหมายของคาว่า ประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารงานด้า นธุ ร กิ จ หมายถึ ง คุ ณ ภาพของการมี
ประสิ ทธิ ผล (Quality of Effectiveness) และความสามารถ
ในการผลิต (Competence and Capability) เพื่อสามารถผลิต
สิ น ค้า หรื อบริ การในปริ มาณและคุ ณ ภาพที่ ต ้อ งการที่
เหมาะสมและลดต้นทุนน้อยที่สุด เพื่อคานึ งถึงสถานการณ์
และข้อผูกพันด้านการเงิ นที่ มีอยู่ ดังนั้น แนวคิ ดของคาว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพในด้า นธุ ร กิ จ มี องค์ ป ระกอบ 5 ประการ
ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quantity) ปริ มาณ (Quantity) เวลา
(Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิ ต นอกจากนี้ อุทัย
หิ รั ญ โต (2525) ยั ง กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ การบรรลุเป้ าหมาย แต่การบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิภาพคือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลอย่าง
รวดเร็ ว งานเสร็ จทันเวลา ถูกต้อง เป็ นต้น ทาให้พฤติกรรม
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่แสดงออกต่อการปฏิ บตั ิงาน
ให้ กั บ องค์ ก รสามารถจ าแนกแนวทางการวัด ผลการ
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ปฏิบตั ิงานได้ 3 มิติ ได้แก่ มิติดา้ นปริ มาณงาน คุณภาพของ
งาน และระยะเวลา (Na-Nan, Chaiprasit & Pukeree, 2017)
Peterson and Plowman (1953) ให้แนวคิดและสรุ ป
องค์ประกอบของประสิ ทธิภาพไว้ 4 ข้อ ด้วยกัน คือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ
ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) ของงานที่ เกิ ดขึ้นจะต้อง
เป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน

3. เวลา (Time) คื อ เวลาที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งาน
จะต้องอยู่ในลักษณะที่ ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับ
งานและทันสมัย
4. ค่ า ใช้ จ่ า ย (Costs) ในการด าเนิ น งานทั้ง หมด
จะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อย
และได้ผลกาไรมากที่สุด

กรอบแนวคิดในการวิจยั

2. วิธีดาเนินการวิจยั
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ดี ไอซี
กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด จานวน 200 คน ด้วยวิธีการ
สุ่ ม แบบสะดวก โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามแบบสอบที่ถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือนและอายุการทางาน
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
พนักงาน เกี่ยวกับทัศนคติ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด

โดยให้คะแนนน้ า หนัก และเป็ นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่ งเป็ นสเกลที่แสดงถึงระดับ
ความคิดเห็นของพนักงาน
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับบุคลิกภาพในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ดโดยให้คะแนนน้ าหนักและเป็ นระดับการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่ งเป็ นสเกลที่ แสดงถึ ง
ระดับความคิดเห็นต่อบุคลิกภาพของพนักงาน
ส่ ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
พนักงาน เกี่ยวกับส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดโดยให้คะแนน
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น้ าหนัก และเป็ นระดับ การวัด ข้อ มู ล แบบอัน ตรภาคชั้น
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
(Interval Scale) ซึ่ งเป็ นสเกลที่ แสดงถึงระดับความคิดเห็ น
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานบริ ษ ัท ดี
ต่อผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ไอซี กราฟฟิ ค(ประเทศไทย) จากัด พบว่าพนักงานที่ ตอบ
ข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลโดยโปรแกรม สอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุ 26 - 30 ปี มี ร ะดับ
สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และใช้สถิติใน การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท
การวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา โดยการหาค่า ต่อเดือน และมีอายุการทางาน 10 ปี ขึ้นไป
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านในการทดสอบ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นทัศนคติต่อการ
สมมติ ฐ านโดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ (Independent Samples t - ทางานและองค์กร
test) การวิเคราะห์ ความ แปรปรวน (One - way ANOVA)
และการวิ เ คราะห์ สมการ ถดถอยพหุ คู ณ ( Multiple
Regression Analysis : MRA)
ตารางที่ 1 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นทัศนคติต่อการทางานและองค์กร
ระดับความคิดเห็น
ทัศนคติ
SD
แปลผล
อันดับ
X̅
1. ด้านลักษณะงาน
3.84
0.540
มาก
(1)
2. ด้านโอกาศก้าวหน้าในงาน
3.46
0.872
มาก
(6)
3. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3.68
0.637
มาก
(2)
4. ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร
3.66
0.623
มาก
(3)
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.52
1.272
มาก
(5)
6. ด้านนโยบายและการบริ หารขององค์กร
3.54
0.724
มาก
(4)
ภาพรวม
3.61
0.778
มาก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการทางานของพนักงาน
ตารางที่ 2 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการทางานของพนักงาน
บุคลิกภาพ
ระดับความคิดเห็น
X̅
SD
แปลผล
อันดับ
1. บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
2.42
0.632
น้อย
(5)
2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
3.75
0.715
มาก
(2)
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับสถานการณ์
3.67
0.640
มาก
(3)
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
3.01
0.454
ปานกลาง
(4)
5. บุคลิกภาพแบบจิตสานึก
3.77
0.527
มาก
(1)
ภาพรวม
2.57
0.593
น้ อย
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 3 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการทางาน
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
SD
แปลผล
X̅
1. คุณภาพของงาน
3.17
0.403
ปานกลาง
2. ปริ มาณงาน
3.20
0.438
ปานกลาง
3. เวลาที่ใช้ทางาน
3.55
0.478
มาก
ภาพรวม
3.30
0.439
ปานกลาง

อันดับ
(3)
(2)
(1)

ส่วนที่ 5 ผลทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ด้ านคุณภาพ
เพศ
t = 2.007 , Sig = 0.046*
อายุ
F = 0.900 , Sig = 0.997
ระดับการศึกษา
F = 1.447 , Sig = 0.238
รายได้ต่อเดือน
F = 1.421 , Sig = 0.228
อายุการทางาน
F = 2.361 , Sig = 0.055
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ านปริมาณงาน
t = 0.364 , Sig = 0.716
F = 1.038 , Sig = 0.402
F = 0.218 , Sig = 0.805
F = 1.812 , Sig = 0.128
F = 2.351 , Sig = 0.056

ด้ านเวลาทีใ่ ช้ ทางาน
t = 0.032 , Sig = 0.975
F = 1.323 , Sig = 0.249
F = 1.369 , Sig = 0.257
F = 4.472 , Sig = 0.002*
F = 2.470 , Sig = 0.046*

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติ และบุคลิ กภาพที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานในด้านคุณภาพงาน
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
ผลการปฏิบัตดิ ้ านคุณภาพงาน
t
Sig.
B
Std. Error

ทัศนคติ
(Constant)
2.140
0.242
8.856 0.000*
ด้านลักษณะงาน
0.136
0.059
0.182
2.299 0.023*
โอกาสก้าวหน้าในงาน
0.036
0.044
0.077
0.818 0.414
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
0.042
0.055
0.067
0.767 0.444
และผูบ้ งั คับบัญชา
สภาพแวดล้อมในองค์กร
0.143
0.069
0.221
2.065 0.040*
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-0.035
0.025
-0.109
-1.370 0.172
นโยบายและการบริ หารขององค์กร -0.049
0.058
-0.087
-0.841 0.401
2
2
R = 0.331 R = 0.109 Adjusted R = 0.082 SEest = 0.386 F = 3.945 Sig. = 0.001* Durbin-Watson = 1.702
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ผลการปฏิบัตดิ ้ านคุณภาพงาน

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B
Std. Error


t

Sig.

บุคลิกภาพ
(Constant)
2.249
0.250
8.994 0.000*
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
0.050
0.045
0.081
1.127 0.261
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
0.068
0.058
0.124
1.182 0.239
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
0.008
0.064
0.013
0.122 0.903
สถานการณ์
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
0.148
0.066
0.172
2.231 0.027*
บุคลิกภาพแบบจิตสานึก
0.020
0.070
0.027
0.290 0.772
2
2
R = 0.283 R = 0.080 Adjusted R = 0.056 SEest = 0.380 F = 3.351 Sig. = 0.006* Durbin-Watson = 1.781
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันจะมี
ผลปฏิ บัติ ง านต่ อ ในด้า นคุ ณ ภาพงานต่ า งกัน นอกจากนี้
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนและอายุการทางานที่แตกต่างกัน
จะมีผลการปฏิบตั ิงานในด้านเวลาที่ใช้ทางานต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่าทัศนคติ ด้านลักษณะงานและ
ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างานของพนัก งานในด้า นคุ ณ ภาพงาน ส่ ว นบุ ค ลิ กภาพ
ด้านบุคลิกภาพแบบประนี ประนอมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการท างานของพนัก งานในด้า นคุ ณ ภาพงาน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติและบุคลิ กภาพที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานในด้านปริ มาณงาน
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
ผลการปฏิบัตดิ ้ านปริมาณ
t
Sig.
B
Std. Error

ทัศนคติ
(Constant)
2.063
0.261
7.920 0.000*
ด้านลักษณะงาน
0.178
0.064
0.219
2.790 0.006*
โอกาสก้าวหน้าในงาน
0.038
0.047
0.076
0.808
0.420
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
-0.029
0.059
-0.042
-0.487 0.627
สภาพแวดล้อมในองค์กร
0.135
0.074
0.192
1.812
0.072
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-0.053
0.027
-0.154
-1.950 0.053
นโยบายและการบริ หารของ
0.035
0.062
0.058
0.560
0.576
องค์กร
R = 0.354 R2 = 0.126 Adjusted R2 = 0.098 SEest = 0.416 F = 4.621 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.895
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ผลการปฏิบัตดิ ้ านปริมาณ

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error

Standardized Coefficients
t



Sig.

บุคลิกภาพ
(Constant)
2.567
0.283
9.079 0.000*
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
0.018
0.050
0.026
0.353
0.725
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
0.032
0.065
0.053
0.491
0.624
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
-0.039
0.072
-0.057
-0.540 0.590
สถานการณ์
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
0.074
0.075
0.078
0.986
0.325
บุคลิกภาพแบบจิตสานึก
0.106
0.079
0.129
1.336
0.183
2
2
R = 0.178 R = 0.032 Adjusted R = 0.007 SEest = 0.429 F = 1.267 Sig. = 0.280 Durbin-Watson = 1.907
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติ และบุคลิ กภาพที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานในด้านเวลาที่ใช้ในการทางาน
ผลการปฏิบัตดิ ้ านเวลา

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients
t

Sig.

7.162

0.000*

0.403

5.384

0.000*

0.049

0.073

0.820

0.413

-0.030

0.062

-0.040

-0.487

0.627

สภาพแวดล้อมในองค์กร

0.104

0.077

0.135

1.341

0.182

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

0.015

0.028

0.040

0.529

0.597

นโยบายและการบริ หารของ
องค์กร

-0.062

0.065

-0.094

-0.956

0.340

B

Std. Error

ทัศนคติ
(Constant)

1.940

0.271

ด้านลักษณะงาน

0.357

0.066

โอกาสก้าวหน้าในงาน

0.040

ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา



R = 0.454 R2 = 0.206 Adjusted R2 = 0.181 SEest = 0.433 F = 8.344 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 2.213
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ผลการปฏิบัตดิ ้ านเวลา

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

Standardized Coefficients


t

Sig.

บุคลิกภาพ
(Constant)
2.620
0.293
8.952 0.000*
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
-0.057
0.052
-0.076
-1.087 0.278
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
0.081
0.067
0.123
1.200 0.232
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
0.014
0.075
0.019
0.192 0.848
สถานการณ์
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
-0.039
0.078
-0.038
-0.502 0.616
บุคลิกภาพแบบจิตสานึก
0.222
0.082
0.249
2.719 0.007*
2
2
R = 0.359 R = 0.129 Adjusted R = 0.106 SEest = 0.445 F = 5.712 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 2.137
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่าทัศนคติ ด้านลักษณะงานส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนัก งานในด้า นคุ ณ
ปริ ม าณงานอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ ว น
บุ คลิ กภาพ ในแต่ละด้านไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานด้านคุณปริ มาณงาน
จากตารางที่ 7 พบว่าทัศนคติ ด้านลักษณะงานส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานในด้านเวลาที่
ใช้ใ นการท างาน ส่ ว นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
จิตสานึ กส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานในด้านเวลาที่
ใช้ในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อง ทั ศ นคติ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานกรณี ศึกษา บริ ษทั ดี
ไอซี กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จากัด สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ทัศนคติในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อยูใ่ นระดับ
มาก ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะงาน ด้า นโอกาสก้าวหน้าในงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
สภาพแวดล้อมในองค์กร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
และด้านนโยบายและการบริ หารขององค์ องค์กรควรจะมี
การส่ ง เสริ ม ทัศนคติ ใ นการปฏิ บัติ งานให้กับพนัก งานอยู่

เสมอ ซึ่ งทัศนคติดา้ นลักษณะงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดแสดงว่า
พนั ก งานจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ต่ อ เมื่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตรงกับความสามารถที่มีของพนักงาน ส่ วนด้าน
โอกาสก้ า วหน้ า ในงานมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด สาเหตุ ม าจาก
พนัก งานอาจจะไม่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น ด้า นการพัฒ นา
ทักษะ ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู ้ความชานาญในงาน จึงไม่มี
โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้นทางองค์กรควร
จะมี การสนับสนุ นเพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในงาน
ให้ กับ พนั ก งาน จากผลการวิ จัย สอดคล้อ งกับ งานวิ จั ย
วีราภรณ์ บุ ตรทองดี (2557, น. 83) พบว่า ทัศนคติ ต่อการ
ท างานด้ า นลั ก ษณะงาน ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าทัศนคติ ต่อการทางาน
ด้านลักษณะงาน โดยเฉพาะด้านความถนัดของงานที่ ได้ใช้
ความสามารถในการ ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และปริ มาณงาน
ที่ ได้รับมอบหมายนั้นมีความเหมาะสม เป็ นสิ่ งที่ ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อการทางานด้านลักษณะงานเป็ นอย่างยิง่
บุ ค ลิ ก ภาพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน อยู่ใ น
ระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ด้านบุคลิกภาพ
แบบจิ ตสานึ กมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยพนักงานให้ความสาคัญ
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กับบุ คลิ กภาพแบบจิ ตสานึ ก เกิ ดวัฒนธรรมในองค์กรที่ ดี
เกิ ด ความร่ วมมื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ง านและท าให้ เ กิ ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบตั ิงานส่งผลให้
การทางานราบรื่ นมีประสิ ทธิ ภาพและทาให้งานสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านบุคลิกภาพแบบ
หวัน่ ไหว พนักงานมี ความกังวลในเรื่ อ งของอารมณ์ ห รื อ
ความรู ้สึกที่ อยู่เหนื อเหตุผล ซึ่ งจะทาให้การทางานเกิ ดการ
ติดขัดหรื อไม่สนใจในการทางานเพราะมีอารมณ์หมกมุ่นไป
กับสิ่ งอื่ น ๆ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่ องของ
การปฏิ บัติ ใ ห้ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมายในงาน มากกว่า
ความรู ้สึกส่ วนตัว ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรางคณา ซั บ ซ้ อ น( 2559) พบว่ า ปั จจั ย คุ ณ ลั ก ษณะ
บุคลิกภาพ ที่สามารถอธิ บายความแปรปรวนความพึงพอใจ
ในงานของ ครู ต่างชาติในเครื อโรงเรี ยนสองภาษาได้ร้อยละ
16 (R adjusted = 0.160) มี เ ฉพาะตัว แปรบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
จิ ต ส านึ ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในงาน โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.313 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั นี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่
กล่ า วได้ว่ า ครู ต่ า งชาติ ในเครื อโรงเรี ยนสองภาษาที่ มี
บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหว บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว
บุ ค ลิ ก ภาพแบบปรั บ รั บ ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนี ประนอม และบุคลิกภาพแบบจิตสานึ กย่อมส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนัก งาน อยู่ใ น
ระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นแล้ ว พบว่ า
พนัก งานให้ ค วามส าคัญ กับ ด้า นเวลาที่ ใ ช้ใ นการท างาน
พนักงานสามารถส่งมอบหรื อปฏิบตั ิงานให้เสร็ จได้ตรงตาม
เวลาที่ ก าหนด ท าให้ อ งค์ก รสามารถส่ ง มอบสิ น ค้า หรื อ
บริ การให้กบั ลูกค้าได้ตามเวลาที่กาหนดหรื อได้ตกลงกันไว้
แล้ว สอดคล้องกับ Perterson & Plowman อ้างถึงใน คฑาวุธ
พรหมนายน (2549, น. 9) ที่ กล่าวว่า ในการดาเนิ นงานทาง
ธุ ร กิ จ ที่ จ ะถื อ ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ก็ เ พื่ อ สามารถผลิ ต
สิ น ค้า หรื อบริ การในปริ มาณ และคุ ณ ภาพที่ ต ้อ งการที่
เหมาะสมและลดต้น ทุ น น้อ ยที่ สุ ด ตามแนวคิ ด ของค าว่า

ประสิ ทธิ ภาพในด้านธุ รกิ จมี องค์ประกอบ 5 ประการคื อ
ต้น ทุ น (Cost) คุ ณภาพ (Quality) ปริ ม าณ (Quantity) เวลา
(Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิต นอกจากนี้ Weber
(1976) กล่าวไว้ในแนวคิด Ideal Type Bureaucracy (อ้างถึง
ใน ธนาภรณ์ ลี สุ ริ ยาภรณ์ 2547, น. 12) ได้ก ล่ า วถึ ง การ
ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีทกั ษะ (Skill)
ดัง นั้น การที่ จ ะเน้นส่ ง เสริ มพัฒนา การแบ่ ง งานและการ
ฝึ กงานเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้ง ทรัพยากร
และเวลาในการปฏิ บัติ ง านและขั้นตอนการบัง คับบัญชา
รวมทั้งระเบียบวินยั ข้อบังคับของงานที่เห็นได้ชดั
ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การท างานของพนักงาน เนื่ อ งจากทัศนคติ สอดคล้องกับ
Fishbein & Ajzen (1975, p. 102) ทัศนคติ มี ความเกี่ ยวข้อง
กับพฤติ กรรมที่ แ สดงออกอย่า งตั้งใจ เนื่ องจากมนุ ษย์ที่ มี
ความตั้ง ใจในการท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งจะแสดงพฤติ ก รรม
ออกมาในด้านบวกโดยตรง ทัศนคติเป็ นความโน้มเอียงของ
จิ ตใจที่ มีต่อประสบการณ์ ที่ได้รับ อาจเป็ นความพึงพอใจ
หรื อ ไม่ พึ ง พอใจ เห็ น ด้ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ว ยหรื อ เกี่ ย วกับ
ความรู ้ สึ ก เช่ น ความชอบ ความเกลี ย ด เป็ นต้น ส่ ว น
บุคลิกภาพสอดคล้องกับ เชิ ดศักดิ์ โฆวาสิ นธุ์ (2520) ได้ให้
ความหมาย บุ คลิ กภาพว่า ลักษณะนิ สัยที่ เป็ นแบบเฉพาะ
ของแต่ ล ะบุ ค คล และเป็ นสิ่ ง ที่ ท าสามารถเห็ น ถึ ง ความ
แตกต่ า งระหว่า งบุ คคลได้ ซึ่ ง หมายความว่า ถ้า ในองค์กร
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับปั จจัยทั้งสองส่ วนนี้ แล้วจะทาให้
พนัก งานเกิ ด ความคิ ด ทัศ นคติ ร วมทั้ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ต่ อ
องค์กร ซึ่ งเมื่อพนักงานเกิ ดความพึงพอใจในภาพรวมของ
องค์กรแล้ว ประสิ ทธิ ภาพในการทางานผลการปฏิ บตั ิ ง าน
ทั้งในด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงานและด้านเวลาที่ใช้ใน
การทางาน ก็จะเป็ นไปตามเป้ าหมาย ส่ งผลให้องค์ก ารมี
ความเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนามากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์ ก รควรจะมี ก ารส่ ง เสริ มทัศ นคติ ใ นการ
ปฏิ บัติ งานให้กับพนัก งานอยู่เสมอ โดยการถ่ า ยทอดถ่าย
นโยบาย ค่านิ ยมและบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิตนในองค์กร
เพื่อให้เกิ ดการยึดถือ เชื่ อมัน่ และศรัทธา สามารถถ่ายทอด
รุ่ นสู่รุ่น
2. องค์กรควรจะมีการสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การก้า วหน้า ในงานให้ กับ พนัก งาน เพื่ อ ยกระดับ ความ
ผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร และสามารถสร้ า งความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์กร
3. องค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมายในงาน มากกว่า ความรู ้ สึ ก
ส่ ว นตัว โดยการสร้ า งแบบวัด ประเมิ น ผลอย่ า งชัด เจน
ตรงไปตรงมา
4. องค์กรควรให้ ค วามสาคัญ ในการคัด เลื อ ก รั บ
สมัครพนักงานให้ได้บุคลิ กภาพที่ พ่ ึงประสงค์ โดยเฉพาะ
บุ คลิ กภาพแบบมี จิตสานึ ก ที่ จะทาให้พนักงานปฏิ บัติต น
และปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้ อเสนอในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
เช่น แรงจูงใจ การสนับสนุนขององค์กร เป็ นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมผลการวิจยั มากยิง่ ขึ้น
2. ในการวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง
คุ ณภาพเพิ่มเติ มเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กกับระดับผูบ้ ริ ห าร
หัวหน้า และพนักงาน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ า ภาวะผูต้ าม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ภาวะผูน้ าและภาวะผู ้
ตามที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานศูนย์กระจาย
สิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์ บาย จากัด สาขา บางพูน จานวน 231 คน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน และเวลางานที่ แตกต่างกัน สถานภาพที่ แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพแตกต่างกัน นอกจากนี้ระดับการศึกษาและอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในด้านคุ ณภาพงาน ปริ มาณงานและเวลางานที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ยังพบว่า ภาวะผูน้ า
แบบสายกลาง ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน ภาวะผูน้ า
แบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบทีมงานภาวะผูน้ าแบบสายกลางมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงาน และภาวะ
ผูน้ าแบบที มงาน มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานด้านความรวดเร็ วในการทางาน ส่ วนภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น
ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน ภาวะผูต้ าม
แบบมีประสิ ทธิ ผล ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ภาวะผูต้ ามแบบปรับตามภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ใน
การปฏิ บัติงานด้านปริ มาณงาน ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ภาวะผูต้ ามแบบปรั บตาม ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด มี ผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของด้านความรวดเร็ วในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ภาวะผูน้ า ภาวะผูต้ าม ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1. บทนา
การบริ หารหน่ ว ยงานหรื อองค์ ก ารให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ (พินิจ โคตะการ, 2559) คือ การมีผูบ้ ริ หารที่ มี
ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการบริ หาร โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง การมี ภ าวะผู ้น าของผูบ้ ริ ห ารที่ จ ะสามารถน าพา
องค์การให้มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบตั ิงานเพื่อมุ่ง
ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ร่ ว มกัน ได้ภ าวะผูน้ าเปรี ย บเสมื อน
อาวุธประจากายของผูบ้ ริ หารและผูน้ าที่ เป็ นนักบริ หารมื อ
อาชี พที่ จะสามารถสร้ างอานาจชักนาและมี อิทธิ พลเหนื อ
ผู ้อื่ น ตัว ชี้ วัด การน าของผู ้บ ริ ห ารที่ ไ ด้ชื่ อ ว่า มื อ อาชี พ คื อ

ผลสั ม ฤทธิ์ และประสิ ท ธิ ภ าพของงานภาวะผู ้น าจึ ง เป็ น
ตัวชี้ วดั ผลสัมฤทธิ์ โดยประสิ ทธิ ภาพของงานจาเป็ นต้องมี
บุ ค คลที่ ท าหน้า ที่ รั บผิ ด ชอบในการบริ หารซึ่ ง เราเรี ย กว่า
หั ว หน้ า หรื อผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ( Superior) หั ว หน้ า หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาจึงมีความสาคัญในฐานะเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
ในการบริ หารให้ประสบความสาเร็ จ (วรางคณา กาญจนพา
ที , 2556) โดยขึ้ นอยู่ กั บ ความสามารถของผู ้น าที่ จ ะใช้
ศัก ยภาพที่ มี ใ ช้ท รั พ ยากรทางการบริ ห าร อัน ได้แ ก่ คน
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการให้ประสบความสาเร็ จ
ได้อย่างไรความสามารถของผูน้ าในการใช้ทรัพยากรบุคคล
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มาร่ วมท างานด้ ว ยกั น จนส าเร็ จจะเกิ ด จากภาวะผู ้น า
(เนตร์ พณั ณา ยาวิราช, 2560) และนอกจากนี้ ยงั มีผลจากงาน
ั ญา มีสมบัติ,
งานวิจยั ของเคลลี่ (Kelly, 1992 อ้างถึงใน สุ กญ
2557) พบว่า ความสาเร็ จหรื อผลงานต่าง ๆ ขององค์กรนั้น
มาจากการลงมือกระทาของผูต้ ามเป็ นส่ วนใหญ่ ความสาเร็ จ
ในงานขององค์ก รเกิ ด จากการมี ผูน้ าที่ ดี เ พี ย งร้ อ ยละ 10
ในขณะที่ ความสาเร็ จร้ อยละ 90 เกิ ด จากการมี ผูต้ ามหรื อ
ที มงานที่ ดี ภาวะผูต้ ามที่ ดีจึงมิใช่บทบาทที่สนองตอบหรื อ
เชิงรับ แต่เป็ นบทบาทเชิงรุ กหรื อในทางสร้างสรรค์ พร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนสู่ บทบาทภาวะผูน้ าที่ดีและเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ (อนุพงศ์ อวิรุทธา ,2555)
ธรรมชาติ ของความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม
คือ จะต้องพึ่งพาอาศัยกันและมีการแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและ
กัน เนื่ อ งจากผู ้น าและผู ้ต ามนั้ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ และมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ โดย
ที่ผนู ้ าจะต้องให้การสนับสนุนผูต้ าม และผูต้ ามเองก็ตอ้ งให้
การสนับ สนุ น ผูน้ าด้ว ยเช่ น กัน เพื่ อ พาองค์ก รให้ป ระสบ
ความสาเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายขององค์ก ร
(วรางคณา กาญจนพาที , 2556)
จากดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจในรู ปแบบของ
ภาวะผูน้ า และรู ปแบบภาวะผูต้ ามแต่ละรู ปแบบนั้นมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ ซึ่ งการศึกษาในครั้ง
นี้ จะเป็ นแนวทางในการการวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในองค์กรอีกทั้งยังเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารได้
ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทความเป็ นผูน้ าในการบริ หาร
จัดการองค์การให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาภาวะผูน้ าของพนักงานศู น ย์กระจาย
สิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สาขาบางพูน
2. เพื่อศึ กษาภาวะผูต้ ามของพนักงานศู นย์กระจาย
สิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สาขาบางพูน

3. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานศูนย์กระจายสิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สาขา
บางพูน
4. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าและภาวะผูต้ ามของพนักงาน
ศูนย์กระจายสิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สาขาบางพูน ที่
มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงาน ใน
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อายุงานที่ แตกต่างกันส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน ภาวะผูน้ าแบบ
มุ่ ง งาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่ งคนต่ ามุ่ งงานต่ า ภาวะผูน้ าแบบ
ท างานเป็ นที ม ภาวะผู ้น าแบบทางสายกลาง มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ภาวะผูต้ าม
แบบปรั บตาม ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชาภาวะผูต้ ามแบบมี
ประสิ ทธิ ภาพ ภาวะผู ้ ต ามแบบเอาตั ว รอด มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถน าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ งและ
พัฒนาการบริ หารงานบุคคลเพื่อให้องค์กรเกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน และด้านเวลามากยิง่ ขึ้น
2. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ
ภาวะผู ้น า ภาวะผู ้ต ามและประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน
ส าหรั บ การวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในองค์กรต่อไป
3. เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ผู ้ที่ ส นใจหรื อนั ก วิ จั ย
รวมถึ งการสร้ างองค์ความรู ้เกี่ ยวกับภาวะผูน้ าและภาวะผู ้
ตามที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผูน้ า (Leadership) หรื อความเป็ นผูน้ า หมายถึง
ความสามารถในการนา ซึ่ งเป็ นความสาเร็ จอย่างยิ่งสาหรั บ
ความสาเร็ จของผูน้ า ภาวะผูน้ าได้รับความสนใจและศึกษามา
นานแล้ว เพื่อให้รู้วา่ อะไรเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผนู ้ ามี
ความสามารถในการนา หรื อเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ (The
American Heritage Dictionary, 1985) โดยที่ ภ าวะผู ้น าเป็ น
เรื่ อ งของศิ ล ปะของการใช้อิ ท ธิ พ ล หรื อ กระบวนการใช้
อิ ท ธิ พลต่ อ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ เ ขามี ค วามเต็ ม ใจ และ
กระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิงานจนประสบความสาเร็ จตาม
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Kootz and Weihrich, 1988)
สาหรั บการวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยได้นาทฤษฎี ภาวะผูน้ าตาม
แนวคิ ดของ Blake and Mouton ที่ แบ่ งรู ปแบบการบริ หาร
แบบตาข่ายไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็ นหลัก แบบมุ่งคน
เป็ นหลัก แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า แบบทางสายกลาง และ
แบบท างานเป็ นที ม (Blake and Mouton ,1964 อ้า งถึ ง ใน
ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557)
ภาวะผูต้ าม (Followership) คือ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะผูน้ า (Leadership) อย่างใกล้ชิดแนบแน่ นเนื่ องจากทุ ก
องค์จะประกอบไปด้วยผูน้ าและผูต้ ามและสิ่ งที่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถของผูน้ าก็คือประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิภารกิ จของผูต้ ามนั่นเองหรื อเราอาจจะ
มองในบทบาทของภาระหน้าที่จะพบว่าความเป็ นผูน้ าและผู ้
ตามเป็ นบทบาทพื้นฐานของบุ คคลที่ แสดงออกมี การสลับ
เปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ ตลอดเวลาซึ่ งในช่ วงชี วิตหนึ่ ง
บุ คคลที่ เป็ นผูน้ าก็ เคยปฏิ บัติ หน้าที่ ผูต้ าม (สุ ธี ล ักษณ์ นิ ติ
ธรรม แก่นทอง, 2559)
ความหมายและคุณลักษณะของผูต้ าม หมายถึงบุคคล
ที่ เป็ นสมาชิ กของกลุ่มคณะหรื อทีมงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิภารกิจ
ตามคาสั่งคาขอร้องของผูน้ าในกลุ่มคณะหรื อที มงานนั้น ๆ
ซึ่ งสามารถจาแนกผูต้ ามเป็ น 2 ประเภทคือ (เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิ
ราช, 2560: 226)

1. ผูต้ ามที่ มีพฤติกรรมแบบกระตือรื อร้น (Active) ผู ้
ตามในกลุ่มนี้ มีความทุ่มเทในการทางานและความคิดริ เริ่ มมี
การแก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
2. พฤติกรรมแบบวางเฉยหรื อรอรับคาสัง่ (Passive) ผู ้
ตามกลุ่มนี้ จะรอรับคาสั่งและต้องการการสั่งการชี้ แนะจาก
หัวหน้างานหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบขี้เกียจไม่ทาอะไร
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน หมายถึ ง
ผลการปฏิ บัติ งาน ที่ ก่ อให้เกิ ด ความพอใจแก่ มนุ ษย์ และ
ได้ผลกาไรจากการปฏิบตั ิงานนั้นด้วย และความพึงพอใจนั้น
(อัครเดช ไม้จนั ทร์ , 2560)
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานในองค์กรเป็ นหั วใจ
สาคัญในการนาองค์กรไปสู่ การบรรลุผลความสาเร็ จของการ
ดาเนิ นงาน องค์กรจะมีผลผลิตเป็ นที่น่าพอใจทั้งในด้านการ
ผลิ ต การบริ การ มี ความเจริ ญก้าวหน้า และสร้ างความพึ ง
พอใจแก่ ลู กค้าและบุ คลากรองค์กร (จิ ตติ มา อัครธิ ติ พงศ์ ,
2556)
แนวคิดของ Peterson and Plowman (1953 อ้างถึงใน
ธิติ ธิติเสรี , 2557) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับHarring Emerson
(1953 อ้างถึงใน ธิ ติ ธิ ติเสรี , 2557) โดยได้ตดั ทอนบางข้อลง
และสรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพไว้ คือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู ง คือ
ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่า และมีความพึงพอใจ ผล
การทางานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ ว นอกจากนี้
ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไป
ตามความคาดหวังของหน่ วยงาน โดยผลงานที่ ปฏิ บตั ิได้มี
ปริ มาณที่ เ หมาะสมตามที่ ก าหนดในแผนงานหรื อตาม
เป้ าหมายที่บริ ษทั วางไว้ และควรมีการวางแผน บริ หารเวลา
เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนิ นงานจะต้อง
อยู่ในลักษณะที่ ถูกต้องตาม หลักการเหมาะสมกับงานและ
ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
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กรอบแนวคิด

2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานศูนย์กระจายสิ นค้า บริ ษทั
เพาเวอร์ บ าย จ ากัด สาขา บางพู น จ านวน 231 คน ด้ว ย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลมี
จานวน 5 ข้อเป็ นข้อมูลทัว่ ไปทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา เป็ นลักษณะคาถามแบบ
ปลายปิ ด (Closed ended question) ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็ น
คาตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าตามการรับรู ้ของพนักงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั
ใช้แบบมาตรวัดประเมินค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ใช้ระดับใน
การวัดข้อมู ลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็ นสเกลที่
แสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบภาวะผูน้ า

ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูต้ ามที่ตนกระทา ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้
แบบมาตรวัดประเมินค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ใช้ระดับ
ในการวัด ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาค (Interval scale) เป็ น
สเกลที่แสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบภาวะผูต้ าม
ส่ ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั
ใช้แ บบมาตรวัด ประเมิ น ค่ า (rating scale) มี 5 ระดับ ใช้
ระดับ ในการวัดข้อมู ล ประเภทอัน ตรภาค (Interval scale)
เป็ นสเกลที่แสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
ข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS) สาหรับการทาวิจยั และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา โดยการหาค่า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านในการท าการ
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ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน โดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ t (Independent
Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis : MRA)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานศูนย์กระจายสิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สาขา
บางพูน พบว่าพนักงานที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 59.7 มีอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 39 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 45.9 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต่ากว่า ร้อยละ
45.5 และมีอายุงาน 3-5ปี ร้อยละ 38.1
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับภาวะผูน้ า

ตารางที่ 1 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
ระดับความความคิดเห็น
ภาวะผู้นา
̅
X
SD
แปลผล
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
2.53
1.238
ต่า
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า
2.45
1.162
ต่า
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
3.13
1.058
ปานกลาง
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
3.51
1.159
สูง
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
3.56
1.058
สูง

อันดับ
4
5
3
2
1

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับภาวะผูต้ าม
ตารางที่ 2 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูต้ าม
ระดับความความคิดเห็น
ภาวะผู้ตาม
̅
X
SD
แปลผล
ภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิน
3.65
0.949
สูง
ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม
3.88
0.949
สูง
ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชา
2.87
0.896
ปานกลาง
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล
3.42
0.978
สูง
ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด
3.44
0.978
สูง

อันดับ
2
1
5
4
3

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 3 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ระดับความความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
̅
X
SD
แปลผล
อันดับ
ด้านคุณภาพงาน
3.69
0.911
สูง
2
ด้านปริ มาณงาน
3.64
0.967
สูง
3
ด้านเวลา
3.78
0.982
สูง
1
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐาน ที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลางานแตกต่างกัน
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ปัจจัยส่ วน
บุคคล
ด้ านคุณภาพงาน
ด้ านปริมาณงาน
ด้ านเวลา
เพศ

t = 1.049

Sig = 0.665

t = 1.486

Sig = 0.542

t = 2.545

Sig = 0.147

อายุ

F = 3.384

Sig = 0.019*

F = 4.655

Sig = 0.004*

Welch = 4.545

Sig = 0.012*

สถานภาพ

F = 3.333

Sig = 0.037*

Welch = 2.573

Sig = 0.062

Welch = 1.720

Sig = 0.205

ระดับการศึกษา Welch = 36.126 Sig = 0.000* Welch = 28.346 Sig = 0.000* Welch = 17.772 Sig = 0.000*
อายุงาน
F = 4.052
Sig = 0.008*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Welch = 2.444

Sig = 0.043*

F = 4.220

Sig = 0.006*

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติ ฐาน ที่ 2 ภาวะผูน้ ามีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้าน
คุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน(ด้านคุณภาพงาน)
Unstandardized
Standardized
ภาวะผู้นา
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
𝜷
(Constant)
2.413
.219
11.012
.000*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
-.007
.070 -.010 -.106
.916
.316
3.167
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่ามุ่งงานต่า
-.079
.077 -.101 -1.025
.306
.290
3.445
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-.219
.062 -.150 -2.075
.039*
.541
1.848
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
.329
.071 .419 4.612
.000*
.344
2.909
ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน
.209
.072 .243 2.887
.004*
.400
2.500
R= .602 R2= .363 Adjusted R2 = .349 SEest = .73576 F = 25.639 Sig. = .000* DurbinWatson = 1.786
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 พบว่า พนักงานที่ มีอายุแตกต่างกันมีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน ปริ มาณ
งาน และเวลางานที่ แตกต่างกัน สถานภาพที่ แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพแตกต่าง
กัน นอกจากนี้ ระดับการศึ กษาและอายุงานที่ แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานในด้านคุ ณภาพงาน

ปริ มาณงานและเวลางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ภาวะผูน้ า ในด้านภาวะผูน้ า
แบบสายกลาง ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลางมีผลต่อ ด้านคุณภาพงานมาก
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ที่ สุด แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนจะส่ งต่อด้านคุณภาพงาน ใน
ทิศทางตรงข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ภาวะผูน้ า ในเรื่ องภาวะผูน้ า
แบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง

โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลางส่ งผลต่อ ด้านปริ มาณงานมาก
ที่สุด แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานส่ งผลต่อ ด้านปริ มาณงาน ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติ ฐาน ที่ 2 ภาวะผูน้ าที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน(ด้านปริมาณงาน)
Unstandardized
Standardized
ภาวะผู้นา
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
Sig. Tolerance VIF
𝜷
(Constant)
2.223
.224
9.921 .000*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
-.145
.071
-.186 -2.041 .042*
.316
3.167
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่ามุ่งงานต่า
.033
.079
.040
.422 .673
.290
3.445
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-.101
.064
-.111 -1.592 .113
.541
1.848
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
.342
.073
.409
4.679 .000*
.344
2.909
ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน
.233
.074
.255
3.146 .002*
.400
2.500
2
2
R = .638 R = .408 Adjusted R = .394 SEest = .75257 F = 30.958 Sig. = .000* DurbinWatson = 1.663
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติ ฐานที่ 2 ภาวะผูน้ าที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน ด้านเวลา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน(ด้านเวลา)
Unstandardized
Standardized
ภาวะผู้นา
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
𝜷
(Constant)
2.246
.234
9.583
.000*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
-.104
.075
-.131 -1.398
.163
.316
3.167
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่ามุ่งงานต่า
.020
.083
.024
.247
.805
.290
3.445
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-.075
.067
-.081 -1.124
.262
.541
1.848
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
.372
.076
.439
4.876
.439
.344
2.909
ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน
.190
.077
.205
2.452
.015*
.400
2.500
2
2
R= 0.610 R =.372 Adjusted R = .358 SEest =.78689 F= 26.705 Sig. = .000* DurbinWatson = 1.836
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐานที่ 3 ภาวะผูม้ ีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านคุณภาพงาน)
Unstandardized
Standardized
ภาวะผู้ตาม
Coefficients
Coefficients
b
SEb
T
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
.765
.200
3.829
.000*
ภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิน
.292
.061
.304
4.814
.000*
.433
2.311
ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม
.299
.063
.311
4.781
.000*
.406
2.462
ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชา
-.042
.045
-.041
-.936
.350
.893
1.120
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล -.114
.048
.122
-2.392
.180
.661
1.514
ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด
.352
.053
.378
6.685
.000*
.539
1.855
2
2
R = .782 R = .612 Adjusted R = .604 SEest =.57404 F =71.044 Sig. = .000* DurbinWatson = 1.846
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐาน ที่ 3 ภาวะผูต้ ามที่ แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน ด้านปริ มาณงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (ด้ านปริมาณงาน)
Standardized
Unstandardized Coefficients
ภาวะผู้ตาม
Coefficients
b
SEb
t
Sig. Tolerance VIF
𝜷
(Constant)
.630
.208
3.032 .003*
ภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิน
.377
.063
.370 5.985 .000*
.433
2.311
ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม
.316
.065
.311 4.806 .000*
.406
2.462
ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชา
-.077
.046
-.072 -1.661 .098
.893
1.120
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล
-.142
-.049
-.144 -2.875 .004*
.661
1.514
ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด
.325
.055
.329 5.939 .000*
.539
1.855
R = .792 R2 = .627 Adjusted R2 = .619 SEest = .59721 F = 75.617 Sig. = .000* DurbinWatson = 1.964
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า ภาวะผูน้ าแบบที มงาน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ภาวะ
ผูต้ ามแบบปรั บ ตาม ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัว รอด มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพ

งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาวะผูต้ าม
แบบเอาตัวรอดมากที่สุด
จากตารางที่ 9 พบว่า ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิ ผล
ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม ภาวะผู ้
ตามแบบเอาตัวรอด มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิ น
จากตารางที่ 10 พบว่า ภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิ น ภาวะ
ผูต้ ามแบบปรั บ ตาม ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัว รอด มี ผ ลต่ อ

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลาใน
การทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาวะผู ้
ตามแบบเอาตัวรอดมากที่สุด

ตารางที่ 10 แสดงผลสรุ ปการทดลองสมมติฐาน ที่ 3 ภาวะผูต้ ามมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านเวลา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน(ด้านเวลา)
Unstandardized
Standardized
ภาวะผู้ตาม
Coefficients
Coefficients
Tolerance
VIF
b
SEb
t
Sig.
𝜷
(Constant)
.648
.227
2.860
.005*
ภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิน
.256
.069
.247
3.723
.000*
.433
2.311
ภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม
.342
.071
.331
4.828
.000*
.406
2.462
ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชา
-.082
.051
-.075
-1.626
.105
.893
1.120
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล
-.016
.054
-.016
-.296
.768
.661
1.514
ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด
.337
.060
.335
5.638
.000*
.539
1.855
R =.755 R2 = .571 Adjusted R2 = .561 SEest =.65085 F = 59.814 Sig. =.000* DurbinWatson = 1.979

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. สรุปผล
งานวิ จัย เรื่ อง ภาวะผู ้น า และภาวะผู ้ตามที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน กรณี ศึ กษา พนักงานศู นย์
กระจายสิ นค้า บริ ษทั เพาเวอร์บาย จากัด สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านอายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา และอายุงานที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในด้านคุณภาพงานแตกต่างกัน
แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงานในด้านคุณภาพ เนื่ องจากเพศสภาพไม่ว่าเพศหญิง
และเพศชายนั้นสามารถปฏิ บัติงานให้เที ยบเท่ ากันได้หากมี
ความใส่ ใจในการปฏิ บัติ งาน ปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านเพศ
สถานภาพ และอายุงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บตั ิงานในด้านปริ มาณงานแต่ปัจจัยส่ วนบุคคลในด้าน
อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานในด้านปริ มาณงาน เนื่องจากอายุและระดับการศึกษา

นั้ นเป็ นตั ว บ่ ง บอกถึ ง ความสามารถที่ พ นั ก งานสามารถ
ปฏิบตั ิงานในจานวนที่แตกต่างกันได้ ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
เพศ อายุ สถานภาพ ที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานในด้านความรวดเร็ วในการทางาน แต่ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านระดับการศึกษา และอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานในด้านความรวดเร็ วในการ
ทางาน เนื่ องจากอายุงานที่แตกต่างกันนั้นมาจากประสบการณ์
ที่ได้ทามายาวนานทาให้คุน้ ชินและมีวิธีทางานเฉพาะตัว ทาให้
การทางานมีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อง
กับการศึ กษาของสมชาย เรื องวงษ์ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
บริ ษทั ฮิตาซิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานที่มี เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาและอายุงาน
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
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ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าในเรื่ อง ภาวะผูน้ าแบบ
มุ่งคน ภาวะผูน้ าแบบสายกลางและภาวะผูน้ าแบบที มงาน ที่
แตกต่ างกันมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานในด้าน
คุณภาพงาน แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานและภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
ต่ ามุ่งงานต่ า ที่ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานใน
ด้านคุณภาพ ภาวะผูน้ าในเรื่ อง ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ า
แบบสายกลาง ภาวะผูน้ าแบบที มงานที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานในด้านปริ มาณงาน แต่ภาวะผูน้ า
แบบมุ่ งคนต่ ามุ่ งงานต่ าและภาวะผู ้น าแบบมุ่ งคนมี ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้านปริ มาณงาน เนื่ องจากภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งคนต่ ามุ่งงานต่า และภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนนั้นเป็ น
รู ปแบบภาวะผูน้ าที่ให้ความสาคัญในการร่ วมงานกับผูค้ นให้มี
ความสัมพันธ์อนั ดี ในการทางาน ภาวะผูน้ าในเรื่ อง ภาวะผูน้ า
แบบที มงาน ที่ แตกต่ างกันไม่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านความรวดเร็ วในการทางาน แต่ภาวะผูน้ าแบบ
มุ่งคนต่า มุ่งงานต่ า ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
คน ภาวะผู ้น าแบบมุ่ ง งานมี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านความรวดเร็ วในการทางาน ด้วยนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) ซึ่ งได้ศึกษาระดับของการรับรู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิ ตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554) ศึ กษา
เกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผู ้น าแรงจู งใจภายในที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกรณี ศึกษาธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารกรุ งไทยมี
การรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากกว่ารู ปแบบภาวะ
ผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับแนวคิดของ Blake and
Mouton ที่วา่ พฤติกรรมของผูน้ าที่มุ่งเน้นที่คนมากกว่ามุ่งเน้นที่
งานจะท าให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ภาพมากกว่ า เพราะคนหรื อ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความเต็มใจและกระตื อรื อร้ น
ผลผลิตสู งขึ้นส่ วนพฤติกรรมของผูน้ าที่มุ่งเน้นที่ผลผลิตหรื อ
งานจะมี ผ ลตรงข้า มคื อ จะไม่ ไ ด้ รั บ การทุ่ มเทท างานจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานักผลผลิตจึงต่ากว่า

ผลการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูต้ ามในเรื่ อง ภาวะผูต้ ามแบบ
ห่างเหิ น ภาวะผูต้ ามแบบปรับตามภาวะผูต้ ามแบบมีประสิทธิผล
ภาวะผู ้ต ามแบบเอาตัว รอดมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บตั ิงานในด้านคุณภาพงาน แต่ภาวะผูต้ ามแบบเฉื่ อยชาไม่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในด้านคุณภาพ ภาวะผู ้
ตามในเรื่ อง ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ นภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิ ผล ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด ไม่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้านปริ มาณงาน แต่ภาวะ
ผูต้ ามแบบเฉื่ อยชามีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้าน
ปริ มาณงาน ภาวะผูต้ ามในเรื่ อง ภาวะผูต้ ามแบบห่ างเหิ นภาวะผู ้
ตามแบบปรับตาม ภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอดที่แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานในด้านความรวดเร็ วใน
การท างาน แต่ ภาวะผู ้ตามแบบเฉื่ อยชาภาวะผู ้ตามแบบมี
ประสิ ทธิ ผลมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานในด้าน
ความรวดเร็ วในการท างาน ซึ่ งผลการวิ จัยนี้ สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ วรางคณา กาณจนพาที (2556) กล่าวถึ งผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานตัวแปรภาวะผูต้ ามส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผล
องค์กร พบว่า ตัวแปรภาวะผูต้ ามที่ประกอบด้วย ผูต้ ามแบบเฉื่อย
ชา ผู ้ตามแบบเอาตัวรอด และผูต้ ามแบบห่ างเหิ น ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิผลองค์กรซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์ก รควรที่ จ ะมี ก ารสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพด้า น
ความรู ้และการศึกษาของพนักงานในองค์กรเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับอายุการทางาน
2. ผูบ้ ริ หารองค์กรควรมีการพัฒนาหัวหน้างานและ
พนักงานให้มีภาวะผูน้ าแบบมุ่งที มงานที่ มีการปฏิ บัติงาน
ร่ วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ รวมไปถึงการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ
3. พนักงานควรมีภาวะผูต้ วั แบบปรับตามเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงานและมีภาวะผูต้ ามแบบเอาตัว
รอด เพื่อให้พนักงานนั้นสามารถดารงอยู่และปฏิ บัติ ง าน
อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเจาะลึ ก ไปใน
รู ป แบบภาวะผู ้น าแต่ ล ะแบบที่ ส่ ง ผลต่ อ ปฏิ บัติ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาภาวะผูต้ ามโดยใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกในประเด็นและบริ บทของ
องค์กร

(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต , มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
[7] ศิระจุลานนท์. (2551). แบบภาวะผูต้ ามของข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศพันตรี หรื อเทียบเท่าและต่า
กว่าในสานักนโยบายและแผนกลาโหม. (วิทยาลัยการ
บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา: ชลบุรี.)
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ภาวะผู้นาและขวัญกาลังใจในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท สยามกากะ พรีซิชั่น จากัด
ภรธิตา แก้ วมณี พรทิพย์ สมอ่อน สิ ริมา ลาคา และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงาน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด จานวน
210 คน ท า การทดสอบ สมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, LSD และ Multiple
Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทางานและรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน จะมีความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในด้านลักษณะงานและด้านความมัน่ คงในงาน
แตกต่างกัน ผลการวิจยั ยังพบว่า ภาวะผูน้ าด้านภาวะผูน้ าแบบสายกลางและภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในงานและด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน สาหรับภาวะผูน้ าด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
และภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นที ม ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในด้านด้านลักษณะงาน ด้านความ
มัน่ คงในงานและด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และพบว่าขวัญกาลังใจในการทางาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน และยังพบอี กว่าขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานในด้านความมัน่ คงและโอกาสและรายได้แ ละ
สวัสดิการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ภาวะผูน้ า ขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจในการทางาน
1. บทนา
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุ บันการดาเนิ นธุ รกิ จ
ต้อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลง ทั้ง ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมื อ งและนวัตกรรมใหม่ ๆของเทคโนโลยี ท าให้การ
แข่งขันกันระหว่างองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนยิ่งทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น ปั จจัยที่ สาคัญที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จ
และการอยู่ร อดขององค์ก ร คื อ ผูน้ าและบุ ค ลากรภายใน
องค์กร เนื่ องจากเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ จะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ (ศิ ริ ภัท ร ดุ ษ ฎี วิว ัฒ น์ ,
2555) การที่ จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้น้ นั ย่อม
เกิดจากความร่ วมมือกันจากบุคคลหลายๆฝ่ าย ซึ่ งเป็ นหน้าที่

ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูน้ าที่ จะต้องประสานความร่ วมมือ
เหล่านั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอัน
จะเป็ นการนาองค์กรไปสู ้เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ และการที่
ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถน าพาองค์กรไปสู่ ค วามสาเร็ จ และ
ความก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใดนั้น องค์ประกอบที่สาคัญ
ที่สุดคือ การมีบทบาทภาวะผูน้ าขององค์กร (Leadership) ซึ่ง
นอกจากจะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็ นผู ้
ที่ ได้ รั บ การ ยอ มรั บ แ ละ ได้ รั บ กา ร ส นั บ สนุ น จ า ก
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาด้วย อันจะนามาซึ่ งความสาเร็ จของงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่อาจจะ
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เกิ ดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลเช่นกัน (วรางคณา
กาญจนพาที, 2557 )
การที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรื อ ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิ บัติ งานที่ ตอบสนองความต้อ งการของบุ ค ลากรที่
เกื้อกูลในการปฏิบตั ิงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ถื อ ได้ว่า เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งในการ
บริ หารงานบุคคลจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การท างาน ซึ่ งเป็ นแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลท างานด้ว ยความ
กระตือรื อร้นและด้วยความสมัครใจหรื อมีขวัญกาลังใจใน
การท างาน ท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ าหมายและ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในที่ สุด (พัชรี คงดี , 2556)
ขวัญ ก าลัง ใจถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ในการปฏิ บัติ ง าน หาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีขวัญกาลังใจที่ดียอม มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ให้สาเร็ จ ส่งผลให้มีการอุทิศตนและทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน
ผลการปฏิ บัติ ง านย่อ มดี แ ละบรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์ของ
องค์กร แต่ในทางตรงข้ามหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีขวัญกาลังใจ
ไม่อุทิศตนและทุ่มเทตามที่ควรจะเป็ น ผลการปฏิ บตั ิงานก็
ไม่ อ าจบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รได้ (สิ ท ธิ ชัย แย้ม
พยนต์, 2548 อ้างถึงใน สมโชค ประยูรวง, 2558)
ความพึงพอใจในการทางานเป็ นการกระตุน้ ปลุกเร้า
ให้พนักงานในองค์กรมีกาลังใจมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในองค์กรธุรกิจ การจูง
ใจมี ค วามจ าเป็ นต่ อ กระบวนการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทั้ง ในเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุณภาพทั้งนี้ เพราะบุคคลที่ ได้รับความพึง
พอใจในการทางานที่ ถูกต้อ งจะทางานเต็มเวลาเต็มก าลัง
ความสามารถและด้ว ยความเต็ม ใจมี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะให้
ผลงานออกมาดี ที่สุดและมีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์ก รต้อ งการพัฒ นาองค์ก รของตนให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย
(รมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์, 2550 อ้างถึงใน เจนจิรา รอนไพริ น
, 2558) ความพึงพอใจในการทางานเป็ นตัวแปรด้านการรับรู ้
ที่ส่งผลทางด้านจิตใจของบุคคล หากองค์การมีแนวปฏิบตั ิที่
ดี และสร้างการรับรู ้ในด้านบวกปั จจัยดังกล่าวจะช่วยสร้าง
แรงจู ง ใจในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติ ง านของ

พนักงาน สร้างพฤติกรรมในทางบวก อาทิเช่น การเอาใจใส่
และกระตื อรื อร้นในการทางาน การทางานอย่างทุ่มเทสุ ด
ความสามารถ การเสี ยสละ และอุทิศแรงกายและแรงใจใน
การทางาน ส่ งผลให้งานมี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ (สุ มิ
นทร เป้ าธรรม, 2555)
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั สยามทากะ
พรี ซิชั่น จากัด ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการทาวิจัยในครั้ งนี้ จะ
เป็ นแนวทางให้กับผูบ้ ริ หารนาไปใช้ในการบริ หารงานบ
และเป็ นแนวทางให้ฝ่ายทรั พยากรมนุ ษย์ทาการฝึ กอบรม
พนักงานเพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจ สร้างขวัญกาลังใจใน
การท างานที่ เ หมาะสมแก่ พ นั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี
ความสุ ขกับการทางานและทาผลงานออกมามีคุณภาพและ
ประสบความสาเร็ จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของพนักงานบริ ษทั สยามทา
กะ พรี ซิชนั่ จากัด
3. เพื่อศึ กษาระดับขวัญกาลังใจในการทางานของ
พนักงานบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด
4. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด
5. เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจ ที่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั สยามทากะ
พรี ซิชนั่ จากัด
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั
สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด ในด้าน เพศอายุ ระดับการศึกษา
อายุการทางาน และรายได้ต่อเดือน ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทางานของพนักงานแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูน้ าของพนักงานบริ ษทั สยาม
ทากะ พรี ซิชนั่ จากัด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
สมมติ ฐ านที่ 3 ขวัญ ก าลัง ใจในการท างานของ
พนักงานบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในการทางาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนาไปกาหนดนโยบายในการบริ หารงานใน
เรื่ องของการสร้ า งความพึ ง พอใจในการท างานให้ กั บ
พนักงาน บริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด
2. ผลที่ ได้จากการศึ กษาวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นการของ
บริ ษทั ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความพึง
พอใจในแต่ละด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทางาน
ให้ กับ พนัก งานบริ ษ ัท สยามทากะ พรี ซิ ชั่น จ ากัด และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรอื่น
3. เพื่ อ น าไปพัฒ นาและเสริ ม ทักษะพนักงานให้มี
ความรู ้ สึ ก ดี กับ บริ ษ ัท สยามทากะ พรี ซิ ชั่น จ ากัด และมี
ความสุ ขในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทางานและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
4. ผูท้ ี่สนทางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถนางานวิจยั
เล่ ม นี้ ไปต่ อ ยอดหรื อ น าไปเป็ นแนวทางในการท าวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า ขวัญกาลังใจในการทางานและความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานได้
ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผูน้ า หมายถึ ง ลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบ
หนึ่งระหว่างคนในกลุ่ม เป็ นความสัมพันธ์ที่บุคคลหนึ่งหรื อ
หลายคนซึ่ งเราเรี ยกว่าผูน้ าสามารถทาให้คนอื่นส่ วนมากซึ่ง
เป็ นผูต้ ามดาเนิ นการไปในทิศทางและวิธีการที่ผนู ้ ากาหนด
หรื อต้องการ (ปรัชญา เวลารัชช์, 2523 อ้างถึงใน วรางคณา
กาญจนพาที , 2556) สาหรั บการวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยได้นาทฤษฎี
ภาวะผู ้น าของ Blake and McCanse (1964 : 29 อ้า งถึ ง ใน
ธัญญามาส โลจนานนท์ ,2557) มาเป็ นตัวแปรอิสระในการ
วิจยั โดยภาวะผูน้ าแบ่งออกเป็ น 5 แบบ ได้แก่ ผูน้ าแบบมุ่ง

งาน (Task-Oriented/Authority Compliance) ผูน้ าแบบมุง่ คน
(Country Club Management) ผูน้ าแบบมุ่ ง งานต่ า มุ่ ง คนต่ า
(Impoverished) ,ผู ้น าแบบทางสายกลาง (Middle of The
Road Management) ผู ้ น า แ บ บ ท า ง า น เ ป็ น ที ม ( Team
Management) (ธัญญามาส โลจนานนท์,2557)
ขวัญกาลังใจ ระวัง เนตรโพธิ์ แก้ว (2542 อ้างถึงใน
ศิ ริ ภัท ร ดุ ษ ฎี วิ ว ัฒ น์ , 2555) ได้ใ ห้ ค วามหมายของขวัญ
กาลังใจว่าเป็ นรากฐานของสภาวะทางจิ ตใจของบุ ค คลที่
แสดงออกด้วยความสนใจ หรื อกระตือรื อร้นในการทางาน
ขวัญและกาลังใจเป็ นเสมือนแก่นแท้ของความรู ้สึกที่จะอุทิศ
กายและกาลังใจในการทางานให้แก่องค์กร หากสมาชิ กใน
องค์กรใดมีขวัญและกาลังใจต่าผลการทางานขององค์กรนั้น
ก็มกั จะล้มเหลวหรื อไม่ประสบความสาเร็ จ วิสา โรจน์รุ่ง
สัตย์ (2545 อ้างถึ งใน พัชรี คงดี , 2556) ได้ให้ความหมาย
เกี่ ย วกับ ขวัญและก าลัง ใจของบุ คลากรเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ที่ มี ค วามสาคัญ และเป็ นปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จของ
องค์กร องค์กรที่บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี ย่อมเป็ นองค์การที่
บุคลากรรักองค์กรและยินดีที่จะทางานให้อย่างเต็มที่ องค์กร
จะเจริ ญก้าวหน้า และประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ่งแบ่ง
ขวัญกาลังใจออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ กับ
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า น ค วาม มั่ น ค ง แ ล ะ โ อ กาส ด้ า น
ความสั ม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ วมงาน และด้ า นรายได้ แ ละ
สวัสดิการ
ความพึ ง พอใจในการท างาน อัจ จิ ม า หอมระรื่ น ,
(2552 อ้า งถึ ง ใน พรภัท ร์ รุ่ ง มงคลทรั พ ย์, 2556) ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึ ง ทัศนคติ
หรื อความรู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบของผูป้ ฏิ บัติง าน และผล
ของความไม่ พึ ง พอใจจะท าให้บุ ค คลเกิ ด ความรู ้ สึ ก โดย
แสดงออกมาเป็ นความสนใจกระตือรื อร้น เต็มใจ สนุกร่ าเริ ง
กับงานที่ ทาและมี ความรั บผิดชอบมุ่งมัน่ ทางานจนสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริษัท
สยามทากะ พรีซิชั่น จากัด ในด้ าน
1. เพศ
4. อายุการทางาน
2. อายุ
5. รายได้ต่อเดือน
3. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน

ภาวะผู้นาของพนักงาน
1. ผูน้ าแบบมุง่ งาน
2. ผูน้ าแบบมุง่ คนต่ามุ่งงานต่า
3. ผูน้ าแบบมุง่ คน
4. ผูน้ าแบบสายกลาง
5. ผูน้ าแบบเป็ นทีม
Blake and McCanse,1964 : 29 (อ้างถึงใน
ธัญญามาส โลจนานนท์ ,2557)

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านลักษณะงาน
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้า นความความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
(เจนจิราพร รอนไพริ น, 2556)

ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน
1. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ด้านความมัน่ คงและโอกาส
3. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. ด้านรายได้และสวัสดิการ
(พัชรี คงดี , 2556)
2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด จานวน
ประชากร 210 คน สุ่ ม ตัว อย่า งด้ว ยวิ ธี แ บบสะดวก โดย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ เ ป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1
แ บ บ สอ บถ าม เกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ส่ วน บุ คคล ส่ วน ที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ย วกับภาวะผูน้ า ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขวัญกาลังใจในการทางาน ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนัก งาน โดย

แบบสอบถามได้ผ่ า นการตรวจความถู ก ต้อ งและความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของเนื้ อ หา สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ประกอบด้ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ
การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน บริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด พบว่าพนักงาน
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ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี
ระดับการศึ กษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีอายุการทางานมากกว่า
2 ปี และรายได้ต่อเดือน 12,000 – 15,000 บาท

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะผูน้ าของพนักงาน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของพนักงาน โดยภาพรวมและราย
ด้าน (n = 210)
ระดับความคิดเห็น
ภาวะผู้นาของพนักงาน
̅
X
SD
แปลผล
อันดับ
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
2.55
1.078
น้อย
(4)
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่ามุ่งงานต่า
2.47
.996
น้อย
(5)
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
2.98
.800
ปานกลาง
(3)
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
3.47
.998
มาก
(2)
ภาวะผูน้ าแบบเป็ นทีม
3.59
.941
มาก
(1)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน (n=210)
ระดับความคิดเห็น
ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน
SD
แปลผล
อันดับ
X̅
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
3.74
.828
มาก
(2)
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
3.64
.846
มาก
(3)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
3.74
.844
มาก
(1)
ด้านรายได้และสวัสดิการ
3.51
.871
มาก
(4)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน (n = 210)
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
̅
X
SD
แปลผล
อันดับ
ด้านลักษณะงาน
3.67
0.767
มาก
(1)
ด้านความมัน่ คงในงาน
3.62
0.758
มาก
(2)
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
3.57
0.913
มาก
(3)
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
3.30
0.998
ปานกลาง
(5)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
3.51
1.052
มาก
(4)
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ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด ในด้าน
เพศอายุ ระดับการศึกษา อายุการทางาน และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานแตกต่างกัน
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
ปัจจัยส่ วน
บุคคล

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อายุการทางาน
รายได้ต่อเดือน

ด้านลักษณะงาน

ด้านความมั่นคงใน
งาน

ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ

ด้านความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ

t =0.191,
sig =0.046*
F =8.293,
sig = 0.000*
Welch =12.441,
sig = 0.001*
F =4.451,
sig = 0.005*
Welch =9.596,
sig = 0.000*

t = 0.249,
sig = 0.042*
F =2.425,
sig = 0.049*
F =4.528,
sig = 0.035*
F =2.763,
sig = 0.043*
F =6.044,
sig = 0.001*

t = 0.355,
sig = 0.810
F =3.732,
sig = 0.006*
Welch =8.465,
sig = 0.005*
F =5.552,
sig = 0.001*
F =5.693,
sig = 0.001*

t = 0.218,
sig =0.774
F =2.586,
sig =0.038*
Welch =12.569,
sig =0.001*
Welch =0.903
,sig =0.474
F = 4.321,
sig =0.006*

ด้านความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน
t = 0.536,
sig =0.369
F = 3.579,
sig =0.008*
Welch =22.998,
sig =0.000*
F =1.156,
sig =0.328
F =7.390,
sig =0.000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงาน ในด้านลักษณะงาน
ตัวแปร
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน

Unstandardized
Coefficients
b

SEb

(Constant)

2.193

0.256

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน

0.033

0.073

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า

0.023

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน

Standardized
Coefficients

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

8.564

0.000*

0.046

0.451

0.653

0.316

3.162

0.079

0.030

0.295

0.769

0.317

3.151

-0.189

0.073

-0.197

-2.606

0.010*

0.585

1.709

ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง

0.277

0.066

0.361

4.196

0.000*

0.453

2.209

ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม

0.260

0.064

0.319

4.056

0.000*

0.542

1.846

𝜷

R = 0.564 R2 = 0.318 Adjusted R2 = 0.301 SEest = 0.64173 F = 18.990 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.656
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ตัวแปร
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน
(Constant)
ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน
ด้านรายได้และสวัสดิการ

Unstandardized
Coefficients
b

SEb

1.329

0.204

0.031

0.070

0.072

Standardized
Coefficients

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

6.529

0.000*

0.033

0.439

0.661

0.453

2.207

0.074

0.079

0.972

0.332

0.390

2.561

0.050

0.071

0.055

0.713

0.477

0.431

2.321

0.505

0.060

0.573

8.400

0.000*

0.560

1.787

𝜷

R = 0.682 R2 = 0.466 Adjusted R2 = 0.455 SEest = 0.56651 F = 44.649 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.987
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของภาวะผูน้ า สามารถอธิ บายตัวแปรตามได้ร้อยละ 31.8
(R2 = 0.318) โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงานด้านลักษณะงานมากที่สุด
รองลงมา คื อ ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นที ม แต่ ภ าวะผูน้ า
แบบมุ่ ง คน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานด้า น

ลัก ษณะงานในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม ส่ ว นผลการวิเ คราะห์
สมการถดถอยของขวัญกาลังใจในการทางาน อธิ บายตัว
แปรตามได้ร้อ ยละ 46.6 (R2= 0.466 ) โดยด้านรายได้และ
สวัส ดิ ก าร ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของ
พนักงาน ด้านลักษณะงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานในด้านความมัน่ คงในงาน
Unstandardized Standardized
ตัวแปร
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านความมัน่ คงในงาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)

2.383

0.274

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน

0.090

0.078

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า
ภาวะผูน้ าแบบมุง่ คน

0.025
-0.209
0.223

ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง

8.688

0.000*

0.128

1.143

0.254

0.316

3.162

0.085

0.033

0.299

0.766

0.317

3.151

0.078
0.071

-0.221
0.294

-2.689
3.150

0.008*
0.002*

0.585
0.453

1.709
2.209

ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
0.221 0.069
0.275
3.221 0.001*
0.542
1.846
R = 0.443 R2 = 0.197 Adjusted R2 = 0.177 SEest = 0.68735 F = 9.985 p = 0.000* Durbin-Watson = 1.540
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Unstandardized Standardized
ตัวแปร
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านความมัน่ คงในงาน
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
1.459 0.210
6.930 0.000*
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา -0.029 0.073
-0.032
-0.405 0.686
0.453
2.207
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
0.105 0.077
0.117
1.370 0.172
0.390
2.561
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 0.075 0.073
0.084
1.030 0.304
0.431
2.321
ด้านรายได้และสวัสดิการ
0.458 0.062
0.527
7.367 0.000*
0.560
1.787
R = 0.643 R2 = 0.414 Adjusted R2 = 0.402 SEest = 0.58583 F = 36.139 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.909
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ตัวแปร
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
ความพึงพอใจในการทางาน
Coefficients
Coefficients
ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
1.903
0.320
5.955 0.000*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
0.124
0.091
0.147
1.358 0.176
0.316
3.162
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า 0.079
0.099
0.086
0.802 0.424
0.317
3.151
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-0.319 0.091
-0.280
-3.527 0.001*
0.585
1.709
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
0.428
0.082
0.468
5.194 0.000*
0.453
2.209
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
0.173
0.080
0.178
2.165 0.032*
0.542
1.846
2
2
R = 0.499 R = 0.249 Adjusted R = 0.231 SEest = 0.80096 F = 13.529 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.557
(Constant)
0.868
0.252
3.449 0.001*
ด้านความสัมพันธ์กบั
-0.045 0.087
-0.040
-0.515 0.609
0.453
2.207
ผูบ้ งั คับบัญชา
0.168
0.092
0.156
1.836 0.068
0.390
2.561
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
0.130
0.087
0.120
1.490 0.138
0.431
2.321
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
0.506
0.074
0.482
6.800 0.000*
0.560
1.787
ร่ วมงานด้านรายได้และสวัสดิการ
R = 0.651 R2 = 0.423 Adjusted R2 = 0.412 SEest = 0.70016 F = 37.622 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.922
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของภาวะผูน้ า สามารถอธิ บายตัวแปรตามได้ร้อยละ 19.7
(R2 = 0.197) โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงานด้านความมัน่ คงในงาน
มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นที ม แต่
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ด้า นลัก ษณะงานในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม ผลการวิเ คราะห์
สมการถดถอยของขวัญกาลังใจในการทางาน อธิ บายตัว
แปรตาม ได้ร้อยละ 41.4 (R2= 0.414 ) โดยด้านรายได้และ
สวัส ดิ ก าร ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของ
พนักงาน ด้านความมัน่ คงในงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของภาวะผูน้ า สามารถอธิ บายตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 24.9
(R2 = 0.249) โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนั ก งานด้ า นเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการมากที่สุด แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในการทางานด้านลักษณะงานในทิ ศทางตรงกัน
ข้าม ส่ วนผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของขวัญกาลังใจ
ในการท างาน อธิ บ ายตัว แปรตาม ได้ร้ อ ยละ 42.3 (R2 =
0.423) โดยด้านรายได้และสวัสดิการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานของพนักงานด้านเงิ น เดื อ นและสวัสดิ การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
ตัวแปร
Coefficients
Coefficients
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพ
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
1.263 0.360
3.506 0.001*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
0.278 0.103
0.301
2.701 0.007*
0.316
3.162
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า
-0.084 0.111
-0.083
-0.751 0.453
0.317
3.151
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-0.156 0.102
-0.125
-1.524 0.129
0.585
1.709
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
0.347 0.093
0.347
3.735 0.000*
0.453
2.209
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
0.221 0.090
0.208
2.449 0.015*
0.542
1.846
R = 0.448 R2 = 0.201 Adjusted R2 = 0.181 SEest = 0.90309 F = 10.265 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.576
(Constant)
0.515 0.278
1.856 0.065
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา -0.077 0.096
-0.064
-0.807 0.420
0.453
2.207
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
0.355 0.101
0.301
3.516 0.001*
0.390
2.561
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน -0.046 0.096
-0.039
-0.481 0.631
0.431
2.321
ด้านรายได้และสวัสดิการ
0.557 0.082
0.486
6.795 0.000*
0.560
1.787
2
2
R = 0.642 R = 0.413 Adjusted R = 0.401 SEest = 0.77248 F = 35.991 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.810
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของภาวะผูน้ า สามารถอธิ บายตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 20.1

(R2 = 0.201) โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนัก งานด้า นความก้า วหน้า ใน
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อาชี พ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ภาวะผูน้ าแบบมุ่ง งาน และ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนัก งานด้า น
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นที ม ส่ วนผลการวิเคราะห์สมการ ความก้าวหน้าในอาชี พมากที่ สุด รองลงมา คื อด้านความ
ถดถอยของขวัญกาลังใจในการทางาน อธิ บายตัวแปรตาม มัน่ คงและโอกาส อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้ร้อยละ 41.3 (R2= 0.413) โดยด้านรายได้และสวัสดิ การ
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงาน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
ตัวแปร
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
ความพึงพอใจในการทางาน
Coefficients
Coefficients
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ าง
b
SEb
t
Sig.
Tolerance VIF
𝜷
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
(Constant)
1.620 0.377
4.300 0.000*
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
-0.063 0.108
-0.064
-0.580 0.562
0.316
3.162
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่า มุ่งงานต่า
0.082 0.116
0.078
0.704 0.482
0.317
3.151
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
-0.036 0.107
-0.028
-0.341 0.733
0.585
1.709
ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
0.311 0.097
0.295
3.202 0.002*
0.453
2.209
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
0.243 0.094
0.218
2.582 0.011*
0.542
1.846
R = 0.463 R2 = 0.214 Adjusted R2 = 0.195 SEest = 0.94410 F = 11.116 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.528
(Constant)
0.760 0.315
2.410 0.017*
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา 0.186 0.109
0.146
1.705 0.090
0.453
2.207
ด้านความมัน่ คงและโอกาส
-0.061 0.115
-0.049
-0.535 0.593
0.390
2.561
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 0.112 0.110
0.090
1.024 0.307
0.431
2.321
ด้านรายได้และสวัสดิการ
0.530 0.093
0.439
5.688 0.000*
0.560
1.787
2
2
R = 0.563 R = 0.317 Adjusted R = 0.304 SEest = 0.87794 F = 23.794 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.767
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของภาวะผูน้ า สามารถอธิ บายตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 21.4
(R2 = 0.214) โดยภาวะผูน้ าแบบสายกลาง ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมากที่สุด รองลงมาคือภาวะ
ผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม ส่วนผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
ของขวัญกาลังใจในการทางาน อธิ บายตัวแปรตาม ได้ร้อย
ละ 31.7 (R2= 0.317) โดยด้านรายได้และสวัสดิการส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลการวิจยั
งานวิจัย เรื่ อ ง ภาวะผูน้ าและขวัญ ก าลัง ใจในการ
ทางานที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานองพนักงาน
บริ ษทั สยามทากะ พรี ซิชนั่ จากัด สามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี้
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ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึ กษา อายุการทางาน และรายได้ต่อเดื อนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึง พอใจในการทางานในด้า น
ลักษณะงานและด้านความมัน่ คงในงานแตกต่างกัน ปั จจัย
ส่ วนบุคคลในด้านอายุ ระดับการศึกษา อายุการทางาน และ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานในด้านเงินเดือนและสวัสดิการแตกต่างกัน แต่ปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ทางานในด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ เนื่ องจากเพศไม่ว่า
เพศหญิ ง หรื อ เพศชายนั้น สามารถได้รั บ ค่ า ตอบแทนเท่ า
เที ย บกัน หากมี ค วามตั้ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน ปั จ จัย ส่ ว น
บุคคลในด้านเพศ และอายุการทางานที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจในการทางานในด้า นความก้า วหน้าใน
อาชี พ และด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน แต่ปัจจัยส่ วนบุ คคลในด้านอายุ ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานในด้านความก้าวหน้าในอาชีพและด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน เนื่ องจากอายุ ระดับ
การศึ ก ษา และรายได้ ต่ อ เดื อ นนั้ นเป็ นตั ว บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถที่พนักงานสามารถทางานเพื่อความก้าวหน้า
ในอาชี พและสามารถเชื่ อมความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี กั บ
ผูบ้ ัง คับบัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยสธุ านิ ธ์ ิ นุ กลูอ้ ึ งอารี
(2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั
การบิ นไทย จากัด (มหาชน) กรณี พนักงานบริ ษทั การบิ น
ไทยฯ ส านั ก งานใหญ่ พบว่ า พนั ก งานที่ มี เพศ อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและรายได้แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ทางาน แตกต่างกัน
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าในเรื่ อง ภาวะผูน้ า
แบบมุ่ ง คน ภาวะผูน้ าแบบสายกลางและภาวะผู ้น าแบบ
ทีมงาน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ในด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในงานด้านเงิ นเดื อน
และสวัสดิการ แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานและภาวะผูน้ าแบบ

มุ่ ง คนต่ า มุ่ ง งานต่ า ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ทางานในด้านด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในงานและ
ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ เนื่ องจากผูน้ ามุ่งที่ จะให้งาน
สาเร็ จอย่างเดี ยวโดยไม่สนใจความต้องการของพนักงาน
ดัง นั้น องค์ก รควรจะเน้น ให้ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้พ นัก งาน
แสดงความคิดเห็นในงานได้ เพื่อให้พนักงานทางานได้อย่าง
เต็มที่ และรู ้สึกถึ งความมัน่ คงในองค์กร ภาวะผูน้ าในเรื่ อง
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนต่ ามุ่งงานต่ า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนไม่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าใน
อาชี พ แต่ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีมส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานด้า นความก้า วหน้า ในอาชี พ เนื่ อ งจากผู ้น ามี ก าร
กระตุน้ ให้ทุกคนมี ส่วนร่ วม มุ่งมัน่ ที่ จะให้งานสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ภาวะผูน้ าในเรื่ องภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ า
แบบมุ่งคนต่ ามุ่งงานต่ า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคนไม่ส่งผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการท างานในด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน แต่ภาวะผูน้ าแบบสายกลาง
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานในด้า นความสัม พัน ธ์ กับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่อน
ร่ วมงาน เนื่ องจากผูน้ าสายกลางและที มให้ความสาคัญกับ
พนักงาน เน้นการกระชับมิ ตรให้พนักงานได้แสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ ซึ่ งผลการวิ จัย นี้ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) ศึ กษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าและ
แรงจูงใจในการทางานที่ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มาจากัด ผลการวิจยั
พบว่าภาวะผูน้ าแบบที ม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Blake and Mouton ที่ ว่า พฤติ ก รรมของผูน้ าที่
มุ่งเน้นที่คนมากกว่ามุ่งเน้นที่งานจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าเพราะคนหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานด้วยความเต็ม
ใจและกระตือรื อร้นผลผลิตสูงขึ้น
ผลการศึกษาเกี่ยวกับขวัญกาลังใจในด้านรายได้และ
สวัส ดิ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ท างานในด้า นลัก ษณะงาน ด้า นความมั่น คงในงาน ด้า น
เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ สวั ส ดิ การ แ ต่ ข วั ญ ก าลั ง ใ จ ใ นด้ า น
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ความสัม พัน ธ์ กับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ความมั่น คงและโอกาส
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทางานในด้านลักษณะงาน เนื่ องจากความสัมพันธ์
และความมัน่ คงในงาน ไม่ได้เป็ นตัวบ่งบอกปริ มาณงานที่
รั บผิดชอบว่ามี ความเหมาะสมที่ ทาให้พนักงาน สามารถ
ทางานสาเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านความมัน่ คง
ในงาน ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ขวัญกาลังใจในด้าน
ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บัง คับ บัญ ชา ความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ น
ร่ ว มงานไม่ ส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจในการทางานในด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ขวัญกาลังใจในด้านความมัน่ คง
และโอกาส รายได้และสวัสดิการส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การทางานในด้านความก้าวหน้าในอาชี พ เนื่ องจากความ
มัน่ คงในงานและรายได้ ถ้ามีการสนับสนุ นในการศึ กษาดู
งานหรื อฝึ กอบรมพัฒ นาทัก ษะของพนั ก เพิ่ ม เติ ม ก็ จ ะ
สามารถเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อความก้าวหน้าในงานได้ ขวัญ
กาลังใจในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความมัน่ คง
และโอกาส ความสัม พันธ์ กับเพื่อ นร่ ว มงาน ไม่ ส่ ง ผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการท างานในด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน แต่ขวัญกาลังใจในด้าน
รายได้และสวัสดิ การส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ในด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
เนื่องจากรายได้และสวัสดิการเป็ นการสร้างความมัน่ คงและ
ภูมิใจในการเป็ นพนักงานขององค์กร ทาให้พนักงานอยาก
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างทักษะความรู ้ ในการปฏิ บัติง าน
มากขึ้ น ซึ่ งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของอุบล
รั ต น์ ชุ ณ หพัน ธ์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ขวัญ ก าลัง ใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของครู การศึกษานอกโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ขวัญกาลังใจมีผล
ในการปฏิบตั ิงานในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอยู่
ในระดับมาก ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ความเป็ น
ญาติมิตรที่ให้อภัยกัน และการให้คาแนะนาปรึ กษากับเพื่อน
ร่ วมงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. องค์กรควรให้ความสาคัญกับปั จจัย ส่ วนบุ ค คล
ของพนักงานเนื่ องจากมีความพึงพอใจแตกต่างกันในหลาย
ด้าน โดยการมอบหมายงานและพัฒนาความก้า วหน้า ใน
อาชี พให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน
2. องค์กรควรจะเน้นให้ผนู ้ าเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
แสดงความคิดเห็นในงานได้ เพื่อให้พนักงานทางานได้อย่าง
เต็มที่และรู ้สึกถึงความมัน่ คงในองค์กร
3. องค์กรควรมี ก ารสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจให้ แ ก่
พนักงาน โดยเฉพาะในด้านรายได้และสวัสดิ การเป็ นการ
สร้างความมัน่ คงและภูมิใจในการเป็ นพนักงานขององค์กร
ท า ใ ห้ พ นั ก ง าน อ ย ากสร้ าง ค ว าม สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้าง
ทักษะความรู ้ในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน เช่น บรรยากาศองค์กร
หรื อแรงจูงใจ เป็ นต้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ใช้ใ นการสรุ ป
ประเด็นปั ญหาได้อย่างครอบคลุม
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ภาวะผู้นาและแรงจูงใจทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ของพนักงานกรณีศึกษา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจักร
จิรวัฒน์ ยิม้ เจริญ บุพกา บุรขันธ์ พรไพลิน สุจิณณานนท์ อนุสสรา กรงด่านกลาง และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร เขตจตุจกั ร
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการทางาน ที่ มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน 2)
ภาวะผู ้น าและแรงจู ง ใจของ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร เขตจตุ จัก ร ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมอัน พึ ง ประสงค์ข อง
พนักงานเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจกั ร
จานวน 270 คน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, LSD และ Multiple
Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการ
ทางานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานในด้านการให้ความช่วยเหลือ การมีน้ าในเป็ นนักกีฬา
การให้ความร่ วมมือ และความสานึ กในหน้าที่ และปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทางานที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานในด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลในด้านอายุ
รายได้ต่อเดือน มีผลพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานในด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม นอกจากนี้ ภาวะผูน้ า แบบมุ่งงาน
แบบมุ่งคน แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า แบบทางสายกลาง และแบบทางานเป็ นที ม ไม่มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
พนักงานในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม ด้านการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา ด้านการให้ความร่ วมมือ และ
ด้านความสานึกในหน้าที่ และพบว่า แรงจูงใจ ด้านความต้องการการดารงชีวติ อยู่ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ และด้าน
ความต้องการความเจริ ญเติบโต ไม่มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านความ
สุภาพอ่อนน้อม ด้านการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา ด้านการให้ความร่ วมมือ และด้านความสานึกในหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ พฤติกรรมอันพึงประสงค์
1. บทนา
ในปั จจุ บันการดาเนิ นงานในองค์กรต้องเผชิ ญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมี
ความจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ อ งค์ ก รจะก าหนดเป้ า หมายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รไว้อ ย่ า งชัด เจน รวมทั้ง มี ก าร
กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ งสิ่ ง
สาคัญที่เป็ นแรงขับเคลื่อนความสาเร็ จขององค์กร คือ ภาวะ
ผูน้ าที่ อยู่ในองค์กรนั้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ถือว่ามี บทบาทส าคัญ

ที่สุดในองค์กรที่จะทาหน้าที่เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนและ
นาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้ (วรางคณา กาญจนภาที ,
2556)
นอกจากภาวะผูน้ าที่เป็ นปั จจัยสาคัญแล้ว การสร้าง
แรงจูงใจก็ถือได้วา่ เป็ นแรงจูงใจในการทางานมีความสาคัญ
กับ องค์ก าร เนื่ อ งจากแรงจู ง ใจมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อไปสู่ เป้ าหมาย ดังนั้นแรงจูงใจใน
การทางาน จึ งเป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติ กรรมการกระท า
หรื อกิ จกรรมของบุคคล โดยบุคคลจูงใจกระทาพฤติกรรม
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นั้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (Domjan, 1996 อ้างถึง
ใน ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557) เป็ นแรงกระตุน้ หรื อแรง
แห่ ง ความพยายามที่ เ ข้มข้น ไม่ ย่อ ท้อ และอย่า งมี ทิศทาง
เพื่อให้คนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยแรงจูงใจนั้นจะ
เป็ นกระบวนการภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลังในการกระทา
อย่า งสมัค รใจ เต็ ม ใจเพื่ อ ให้ ไ ด้ ซึ่ งเป้ า หมายที่ ต ้อ งการ
(Robbins, 2003: 59 อ้างถึ ง ใน จิ ต รลดา ตรี สาคร, 2559 น.
109)
การที่ พนั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นต้องอาศัยแรงจูงใจในการทางาน
เป็ นตั ว กระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานมี ข วั ญ และก าลั ง ใจที่ จ ะ
ปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนั้นอาจเกิดจากลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล อาทิเช่น การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้นมีความ
มุ่งมัน่ ในการทางาน ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หรื อการ
มีทศั นคติที่ดีต่องาน อาจเนื่ องมาจากมีความชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายมีความถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายนั้น ตรงกับ ความรู ้ ค วามสามารถมี
เพื่อนร่ วมงานที่ ดีบรรยากาศในการทางานดี รวมทั้งการมี
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ก รซึ่ งอาจเกิ ด จากความภาคภู มิ ใ จใน
ภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงที่ดีขององค์กรมีความเชื่ อมัน่ ในโย
บายขององค์ก รตลอดจนมี ค วามรั ก ความภัก ดี ต่ อ องค์ก ร
ปั จจัยต่าง ๆ นี้ อาจส่ งผลให้พนักงานเกิ ดแรงจู งใจในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็ จตลอดจนถึ งทาให้เกิ ดความ
ผูกพันต่อองค์กร (อภิญญา ทองเดช, 2558)
ภาวะผูน้ าและแรงจู ง ใจมี ผ ลต่ อ การแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานที่มีผลต่อองค์กร ซึ่ ง
ถื อว่าการแสดงออกถึ งพฤติกรรมของพนักงานเป็ นสิ่ งที่ ดี
เพราะการที่องค์กรจะก้าวหน้าหรื อยัง่ ยืน การแสดงออกของ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มาจากพนักงานนั้น ถือว่าเป็ นสิ่ งสะท้อน
ให้เห็ นและจะส่ งผลดี ให้กบั องค์กร ดังนั้นสิ่ งที่ องค์กรควร
คานึงถึงคือองค์กรควรจะทาให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ เพราะ
การมอบสิ่ งจูงใจต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกเป็ นการตอบแทนจะทา
ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนหรื อลงทุนซึ่ งเป็ นปั จจัย

ที่ทาให้เกิดการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (เปลวเทียน
เสื อเหลือง, 2557)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึ กษาจึ งมี ความสนใจที่ จะ
ศึ กษาความสาคัญของภาวะผูน้ าที่ มีผลต่อแรงจู งใจอันพึง
ประสงค์ของพนักงาน เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านที่ ผู ้น า
สามารถสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อรักษาพนักงานไว้
ในองค์ก ร ดัง นั้น ผูน้ าจะต้อ งให้ความส าคัญ กับพนักงาน
เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานนั้น จะส่ งผลให้
พนัก งานแสดงพฤติ ก รรมอัน พึ ง ประสงค์ และจะท าให้
องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงาน ได้แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ต่ อ เดื อน ระยะเวลาการ
ทางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
2. เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าและแรงจู งใจของพนัก งาน
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร เขตจตุ จัก ร ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานที่
แตกต่างกัน ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
พนักงานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 แบบภาวะผูน้ าของพนักงาน ที่ มีผล
ต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
สมมติ ฐานที่ 3 แรงจู งใจ มี ผลต่อพฤติ กรรมอันพึง
ประสงค์ของพนักงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้บ ริ หารสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าและแรงจูงใจในการทางาน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานงานในส านัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร เขตจตุจกั ร
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2. ผู ้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ น า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป ใ ช้
ประกอบการตัดสิ นใจ ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการพัฒนาองค์กรของตนเองให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมาย
3. ผูบ้ ริ หารเอกชนและองค์กรอื่น ๆ สามารถนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเรื่ องภาวะผู ้น าและแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
ทบทวนวรรณกรรม
วิไลวรรณ แสงจันทร์ (2556, น.20 อ้างถึงใน รัตนา
แสงจันทร์ , 2559) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึ ง พฤติ กรรม
ส่ วนตัวของบุคคลหนึ่ งที่ จะใช้ความสามารถใช้อิทธิ พลใน
การจูงใจ หรื อดลใจให้ผูต้ ามกระทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
ของกลุ่มองค์การปฏิบตั ิงานตามที่ตอ้ งการด้วยความเต็มใจ
และกระตือรื อร้นในการทาสิ่ งต่าง ๆ และ Schermerhorn, Hunt
and Osborn (2005: 241 อ้างถึ งใน สุ ธี ล ักษณ์ นิ ติ ธรรม แก่ น
ทอง, 2559 น. 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของการใช้อิทธิ พลระหว่างบุคคล เพื่อให้บุคคลหรื อกลุ่มทา
ในสิ่ งที่ ผูน้ าต้องการ ผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎี ภาวะผูน้ าของ Blake
and Mouton (1964 อ้างถึ งใน ธัญญามาส โลจนานนท์ , 2557)
มาเป็ นตัวแปรอิสระในการวิจยั โดยภาวะผูน้ าแบ่งออกเป็ น 5
แบบ ได้ แ ก่ ผู ้ น าแบบมุ่ ง งาน (Task-Oriented/Authority
Compliance) ผู ้ น าแบบมุ่ ง คน (Country Club Management)
ผูน้ าแบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า (Impoverished) ผูน้ าแบบทางสาย
กลาง (Middle of The Road Management) และผูน้ าแบบทางาน
เป็ นทีม (Team Management)
Robbins, (2003: 59 อ้า งถึ ง ใน จิ ต รลดา ตรี สาคร,
2559 น. 109) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ หรื อ
แรงแห่งความพยายามที่เข้มข้น ไม่ยอ่ ท้อ และอย่างมีทิศทาง
เพื่อให้คนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยแรงจูงใจนั้นจะ
เป็ นกระบวนการภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลังในการกระทา
อย่างสมัครใจ เต็มใจเพื่อให้ได้ซ่ ึ งเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ และ
จุฑามาศ ศรี บารุ งเกียรติ (2555) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง
แรงผลักดัน แรงกระตุน้ ที่ เกิ ดจากความต้องการที่จะได้รับ

การตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ที่ องค์กรจัดให้ ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
พฤติ ก รรมในการท างาน ซึ่ งสิ่ งตอบสนองเหล่ า นี้ จะ
ประกอบไปด้วย ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน
ความเจริ ญเติ บ โตในการท างาน ปั จ จัย ตัว ค้ า จุ น ได้แ ก่
นโยบายและการบริ หารงานขององค์กร ค่าจ้างเงิ นเดื อนที่
ได้รั บ ความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน สภาพการท างาน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความมัน่ คงในการทางาน
โดยจัด ล าดับขั้นความต้อ งการของมนุ ษย์ใหม่ จากทฤษฎี
แรงจูงใจของ Alderfer (1972 อ้างถึงใน นันทนา จงดี, 2560)
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นความต้อ งการการ
ดารงชีวติ อยู่ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ และด้านความ
ต้องการความเจริ ญเติบโต
พฤติ ก รรมอัน พึ ง ประสงค์ บุ ศ ริ น คุ ้ม เมื อ ง และ
วิ โ รจน์ เจษฎาลัก ษณ์ (2556) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมของ
พนักงานในเชิ ง บวกหรื อ พฤติ กรรมอัน พึ ง ประสงค์ข อง
พนักงานนั้น คือ คุณลักษณะที่ อนั พึงประสงค์ตามปรั ชญา
องค์ ก ร ซึ่ งหมายถึ ง ลัก ษณะหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ว เป็ นที่
ต้อ งการในการท างานและมี แ นวโน้ม ไปในทางที่ ดี ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ย ความทุ่ ม เทแรงกายและแรงใจ มี ค วาม
ซื่ อสัตย์ มีส่วนร่ วมในการทางาน ตลอดจนการมีจิตสานึ กที่
ดีต่อการทางาน สุวรรณี จริ ยะพร (2559) กล่าวว่า พฤติกรรม
ที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลด้วยความสมัครใจ โดยอาศัยความพยายามใน
การเผยแพร่ อ งค์ ก ารสู่ สั ง คมในแง่ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
องค์ ก าร หรื อกล่ า วถึ ง องค์ ก ารในฐานะที่ อ งค์ ก ารเป็ น
ผูส้ นับสนุ นและคอยดู แลเอาใจใส่ สมาชิ กในองค์การเป็ น
อย่างดี หรื อกล่าวถึงสิ นค้าและบริ การขององค์การในฐานะ
ที่เป็ นผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า จากแนวคิดทฤษฎีของ Organ (1987, 1998 อ้างถึง
ใน เปลวเทียน เสื อเหลือง, 2557) ได้แบ่งพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร ออกเป็ น 5 ด้ า น ประกอบด้ว ย
พฤติ กรรมการให้ความช่ ว ยเหลื อ พฤติ ก รรมความสุ ภาพ
อ่อนน้อม พฤติกรรมการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา พฤติกรรมการ
ให้ความร่ วมมือ และพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดื อน
5. ระยะเวลาการทางาน

การแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
2. พฤติกรรมความสุ ภาพอ่อนน้อม
3. พฤติกรรมการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
Organ 1987,1998 (อ้างถึงใน เปลวเทียน เสื อ
เหลือง, 2557)

รู ปแบบภาวะผูน้ า
1. ผูน้ าแบบมุ่งงาน
2. ผูน้ าแบบมุ่งคน
3. ผูน้ าแบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า
4. ผูน้ าแบบทางสายกลาง
5. ผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
Blake and Mouton, 1964 (อ้างถึงใน
ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557)
แรงจูงใจในการทางาน
1. ด้านความต้องการการดารงชีวิตอยู่
2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์
3. ด้านความต้องการความเจริ ญเติบโต
Alderfer, 1972 (อ้างถึงใน นันทนา จงดี, 2560)

2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พนั ก งานส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร เขตจตุจกั ร จานวน 270 คน สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ ปะกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการงาน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของพนักงาน
เกี่ ยวกับภาวะผูน้ า ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดโดยให้
คะแนนน้ าหนัก และเป็ นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale)

ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของพนักงาน
เกี่ ยวกับแรงจูงใจของพนักงาน ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ดโดยให้คะแนนน้ าหนัก และเป็ นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของพนักงาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ลักษณะคาถาม
เป็ นแบบปลายปิ ดโดยให้คะแนนน้ าหนัก และเป็ นระดับการวัด
ข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ข้อมู ลจากแบบสอบถามประมวลผล โดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และใช้สถิ ติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการทดสอบสมมติ ฐาน
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โดยใช้สถิติทดสอบ t (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ส่ วนที่ 1 จากการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่ วนบุ คคลของ
พนักงาน สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร เขตจตุจกั ร พบว่า
พนักงานที่ ตอบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 2630 ปี มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า
15,000 บาท มีระยะเวลาการทางาน 3-5 ปี

ตารางที่ 1 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูน้ า
แบบภาวะผู้นา
SD
แปลผล
อันดับ
x̅
ด้านผูน้ าแบบมุ่งงาน
2.16
0.980
น้อย
(5)
ด้านผูน้ าแบบมุ่งคน
2.28
0.782
น้อย
(4)
ด้านผูน้ าแบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า
2.30
0.882
น้อย
(3)
ด้านผูน้ าแบบทางสายกลาง
3.51
0.796
มาก
(2)
ด้านผูน้ าแบบทางานเป็ นทีม
3.61
0.667
มาก
(1)
ตารางที่ 2 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ
SD
แปลผล
x̅
ด้านความต้องการการดารงชีวติ อยู่
4.14
0.582
มาก
ด้านความต้องการความสัมพันธ์
4.19
0.616
มาก
ด้านความต้องการความเจริ ญเติบโต
4.11
0.600
มาก

อันดับ
(2)
(1)
(3)

ตารางที่ 3 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ของพนักงาน
SD
แปลผล อันดับ
x̅
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
3.99
0.550
มาก
(3)
ด้านพฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม
4.10
0.579
มาก
(2)
ด้านพฤติกรรมการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
3.99
0.546
มาก
(4)
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
3.91
0.657
มาก
(5)
ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
4.17
0.586
มาก
(1)
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ
รายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของพนักงาน ด้านความสุ ภาพอ่ อนน้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้ า แบบ
ทางสายกลาง แบบทางานเป็ นที ม ส่ งผลต่อพฤติ กรรมอันพึง
ประสงค์ของพนักงาน ด้านพฤติกรรมการให้ความช่ วยเหลื อ
ส าหรั บแรงจู งใจพบว่า ด้านการด ารงชี วิตอยู่ และด้านการ
เจริ ญเติ บโต มี ผลต่อพฤติ กรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
ด้านการให้ความช่ วยเหลือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกัน ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานแตกต่างกัน
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ของพนักงาน
ปัจจัยบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาการ
ทางาน

การให้ ความ
ช่ วยเหลือ

ความสุ ภาพ
อ่ อนน้ อม

การมีนา้ ใจ
เป็ นนักกีฬา

การให้ ความ
ร่ วมมือ

t=0.881., Sig=0.144
Welch=2.238,
Sig=0.070
F=0.751, Sig=0.473
F=1.903, Sig=0.110
Welch=1.596,
Sig=0.194

t=-1.332,Sig=0.294
F=2.559,Sig=0.039*

t=-0.297,Sig=0.848
F=1.239,Sig=0.295

F=1.051,Sig=0.351
F=2.933,Sig=0.021*
F=1.386,Sig=0.247

F=1.051,Sig=0.351
F=1.441,Sig=0.221
F=0.586,Sig=0.625

t=-0.126, Sig=0.571
Welch=1.884,
Sig=0.119
F=2.796, Sig=0.063
F=2.349, Sig=0.055
Welch=0.822,
Sig=0.484

การสานึกในหน้ าที่
t=0.741,Sig=0.171
F=1.782,Sig=0.133
F=0.352,Sig=0.704
F=1.293,Sig=0.273
F=0.177,Sig=0.912

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ ส มการถดถอยของภาวะผูน้ าและแรงจู งใจที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมอันพึ งประสงค์ ด้า น
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
0.537
0.248
10.240 0.000*
แบบมุ่งงาน
-0.058
0.042
-0.103
-1.376 0.170
0.485
2.061
แบบมุ่งคน
-0.007
0.058
-0.010
-0.117 0.907
0.405
2.471
แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า
0.223
0.053
0.037
0.441
0.660
0.379
2.637
แบบทางสายกลาง
0.114
0.042
0.165
2.693 0.008*
0.727
1.375
แบบทางานเป็ นทีม
0.317
0.057
0.385
5.568 0.000*
0.572
1.749
2
2
R = 0.527 R = 0.278 Adjusted R = 0.264 SEest = 0.47183 F = 20.306 Sig. = 0.000* Durbin Watson =1.597
(Constant)
1.434
0.241
5.954 0.000*
ด้านการดารงชีวติ อยู่
0.258
0.059
0.274
4.417 0.000*
0.681
1.643
ด้านความสัมพันธ์
0.103
0.058
0.115
1.754 0.081
0.609
1.463
ด้านการเจริ ญเติบโต
0.258
0.057
0.282
4.556 0.000*
0.684
1.469
2
2
R = 0.551 R = 0.304 Adjusted R = 0.296 SEest = 0.46146 F = 38.711 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.617
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ ส มการถดถอยของภาวะผูน้ าและแรงจู งใจที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมอันพึ งประสงค์ ด้า น
พฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
0.273
10.511 0.000*
(Constant)
2.873
แบบมุ่งงาน

-0.109

0.046

-0.185

-2.356

0.019*

0.485

2.061

แบบมุ่งคน

0.054

0.064

0.073

0.849

0.397

0.405

2.471

แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า

0.022

0.058

0.033

0.371

0.711

0.379

2.637

แบบทางสายกลาง

0.101

0.047

0.139

2.156

0.032*

0.727

1.375

0.063
0.300
4.147 0.000*
แบบทางานเป็ นทีม
0.261
0.572
1.749
R = 0.456 R2 = 0.208 Adjusted R2 = 0.193 SEest = 0.52041 F = 13.841 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.511
1.069
0.238
4.486 0.000*
(Constant)
0.311
0.058
0.313
5.372 0.000*
ด้านการดารงชีวติ อยู่
0.681
1.643
ด้านความสัมพันธ์

0.239

0.058

0.254

4.125

0.000*

0.609

1.463

0.181
0.056
0.188
3.225 0.001*
ด้านการเจริ ญเติบโต
0.684
1.469
R = 0.621 R2= 0.385 Adjusted R2 = 0.378 SEest = 0.45674 F = 55.527 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.589
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและแรงจู งใจที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมอันพึงประสงค์ ด้าน
พฤติกรรมการมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา

(Constant)

Unstandardized
Coefficients
b
SEb
2.782
0.248

แบบมุ่งงาน

-0.138

0.042

-0.248

-3.278

0.001*

0.485

2.061

แบบมุ่งคน

0.067

0.058

0.095

1.150

0.251

0.405

2.471

แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า

0.030

0.053

0.048

0.559

0.577

0.379

2.637

แบบทางสายกลาง

0.194

0.042

0.282

4.563

0.000*

0.727

1.375

ตัวแปร

Standardized
Coefficients
t
𝜷
11.203

Collinearity Statistics
Sig.
0.000*

Tolerance

VIF

0.168
0.057
0.206
2.951
0.003*
แบบทางานเป็ นทีม
0.572
1.749
R = 0.515 R2 = 0.265 Adjusted R2 = 0.251 SEest = 0.47280 F = 19.046 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.732
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(Constant)

Unstandardized
Coefficients
b
SEb
1.088
0.288

ด้านการดารงชีวติ อยู่

0.425

0.070

0.377

6.082

0.000*

0.681

1.469

ด้านความสัมพันธ์

-0.118

0.070

-0.110

-1.685

0.093

0.609

1.643

ตัวแปร

Standardized
Coefficients
t
𝜷
3.781

Collinearity Statistics
Sig.
0.000*

Tolerance

VIF

0.378
0.068
0.345
5.582
0.000*
ด้านการเจริ ญเติบโต
0.684
1.463
R = 0.551 R2 = 0.304 Adjusted R2 = 0.296 SEest = 0.46146 F = 38.711 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.617
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและแรงจู งใจที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมอันพึงประสงค์ ด้าน
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
2.782
0.248
11.203
0.000*
(Constant)
-0.138
0.042
-0.248
-3.278
0.001*
แบบมุ่งงาน
0.485
2.061
แบบมุ่งคน

0.067

0.058

0.095

1.150

0.251

0.405

2.471

แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า

0.030

0.053

0.048

0.559

0.577

0.379

2.637

แบบทางสายกลาง

0.194

0.042

0.282

4.563

0.000*

0.727

1.375

0.168
0.057
0.206
2.951
0.003*
แบบทางานเป็ นทีม
0.572
1.749
R = 0.515 R2 = 0.265 Adjusted R2 = 0.251 SEest = 0.47280 F = 19.046 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.732
1.069
0.238
4.486
0.000*
(Constant)
0.311
0.058
0.313
5.372
0.000*
ด้านการดารงชีวติ อยู่
0.681
1.469
ด้านความสัมพันธ์

0.239

0.058

0.254

4.125

0.000*

0.609

1.643

0.181
0.056
0.188
3.225
0.001*
ด้านการเจริ ญเติบโต
0.684
1.463
R = 0.621 R2= 0.385 Adjusted R2 = 0.378 SEest = 0.45674 F = 55.527 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.589
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้ า แบบมุ่ง
งาน แบบทางสายกลาง แบบทางานเป็ นทีม ส่ งผลต่อพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ของพนักงาน ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม สาหรับ

แรงจูงใจพบว่า ด้านการดารงชีวติ อยู่ ด้านความสัมพันธ์ และด้าน
การเจริ ญเติบโต ส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน
ด้านความสุภาพอ่อนน้อม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้ า แบบ
ทางสายกลาง แบบทางานเป็ นที ม ส่ งผลต่อพฤติ กรรมอันพึง
ประสงค์ของพนักงาน ด้านการมี น้ าใจเป็ นนักกี ฬา แต่ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน ส่ งผลทางลบ สาหรับแรงจูงใจพบว่า ด้านการ
ดารงชีวิตอยู่ และด้านการเจริ ญเติบโต ส่ งผลต่อพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ของพนักงาน ด้านการมีน้ าใจเป็ นนักกี ฬา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้ า แบบทาง
สายกลาง แบบทางานเป็ นทีม ส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของพนักงาน ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ แต่ภาวะผูน้ า
แบบมุ่ งงาน ส่ งผลทางลบ ส าหรั บแรงจู งใจพบว่า ด้านการ
ดารงชีวิตอยู่ ด้านความสัมพันธ์ และด้านการเจริ ญเติบโต ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ด้านพฤติกรรมการให้
ความร่ วมมือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยของภาวะผูน้ าและแรงจู งใจที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมอันพึงประสงค์ ด้าน
พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
𝜷
(Constant)
3.603
0.265
13.580
0.000*
แบบมุ่งงาน
-0.281
0.045
-0.470
-6.231
0.000*
0.485
2.061
แบบมุ่งคน
0.078
0.062
0.104
1.257
0.210
0.405
2.471
แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า
0.060
0.057
0.090
1.052
0.294
0.379
2.637
แบบทางสายกลาง
0.097
0.045
0.131
2.130
0.034*
0.727
1.375
แบบทางานเป็ นทีม
0.146
0.061
0.167
2.400
0.017*
0.572
1.749
R = 0.522 R2= 0.272 Adjusted R2 = 0.258 SEest = 0.50514 F = 19.751 Sig. = 0.000* Durbin Watson = 1.644
(Constant)
1.622
0.253
6.406
0.000*
0.286
0.062
0.284
4.643
0.000*
0.681
1.469
ด้านการดารงชีวติ อยู่
-0.104
0.061
-0.110
-1.698
0.091
0.609
1.643
ด้านความสัมพันธ์
0.440
0.060
0.450
7.380
0.000*
0.684
1.463
ด้านการเจริ ญเติบโต
R = 0.568 R2 = 0.323 Adjusted R2 = 0.315 SEest = 0.48539 F = 42.296 Sig.= 0.000* Durbin Watson = 1.731
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้ า แบบ
ทางสายกลาง แบบทางานเป็ นทีม ส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ของพนักงาน ด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่
แต่ ภ าวะผูน้ าแบบมุ่ งงาน ส่ ง ผลทางลบ สาหรั บแรงจู งใจ
พบว่า ด้านการดารงชีวิตอยู่ และด้านการเจริ ญเติบโต ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ด้านพฤติกรรม
ความสานึกในหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
งานวิ จัย เรื่ อง ภาวะผู ้น าและแรงจู งใจที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน กรณี ศึกษา สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจกั ร สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าในด้านอายุ รายได้
ต่อเดื อน มีผลพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานในด้าน
ความสุ ภาพอ่อนน้อม เนื่ องจากอายุและรายได้ต่อเดือนเป็ นตัว
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บ่งบอกถึงความสามารถในการทางานของพนักงานที่แตกต่าง
กันได้ จากผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ธัญญามาส โลจนา
นนท์ (2557) ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การรั บ รู ้ ภาวะผู ้น า
แตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ กษา และอายุงาน ส่ วนแรงจู งใจแตกต่างกันตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่ อเดื อนส าหรั บระดับความคิ ดสร้ างสรรค์แตกต่ างกันตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกั บ แบบภาวะผู ้ น าที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า แบบภาวะผูน้ าด้านผูน้ า
แบบท างานเป็ นที มมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด เนื่ องจากผูน้ าให้ความ
สนใจทั้งเรื่ องงานและขวัญกาลังใจ โดยเน้นการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ส่วนด้านผูน้ าแบบมุ่งงานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด สาเหตุ
มาจากผูน้ าเน้นในเรื่ องความสัมพันธ์มุ่งที่คนมากกว่ามุ่งเน้นที่
งาน จากผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั Aube and Rousseau
(2005) อ้ า งถึ ง ใน วรางคณา กาญจนพาที (2556) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความมุ่ งมัน่ ในเป้ าหมายของที มและ
ประสิ ทธิ ผลของทีม บทบาทของการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
ในงาน และพฤติกรรมการให้การสนับสนุน พบว่า ความมุ่งมัน่
ในเป้ าหมายของที มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพ
ของทีม การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันในงานลดความสัมพันธ์ระหว่าง
ความมุ่งมัน่ ในเป้ าหมายของทีม และผลการปฏิบตั ิงานของที ม
นอกจากนั้ นพฤติ ก รรมการให้ ก ารสนั บ สนุ น น ามาซึ่ ง
ความสัมพันธ์ของความมุ่งมัน่ ในเป้ าหมายของที มกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของทีม
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจที่ มีผลต่อพฤติ กรรม
อันพึงประสงค์ของพนักงานอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้ว พบว่า ด้านความต้องการความเจริ ญเติ บโตมี
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด เนื่ องจากพนักงานจะใช้ทักษะความรู ้ ความ
ชานาญ ความสามารถของตน เพื่อทางานเต็มความสามารถที่
ตนเองมี รวมทั้งต้องการมี โอกาสแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านความ

ต้องการการดารงชีวติ สาเหตุมาจากพนักงานให้ความสาคัญกับ
สวัสดิ การต่าง ๆ ความปลอดภัยน้อย แต่จะให้ความสาคัญกับ
ความก้าวหน้าในงานมากกว่า จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย นิ ร มล ตัน ติ ศิ ริ อนุ สรณ์ , สมชาย คุ ้ม พู ล (2558)
พนักงานมีระดับการจูงใจในปั จจัย E.R.G. ด้านการจูงใจอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี
คื อ ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าและความต้องการเพื่ อ
ความอยู่รอด มี การจู งใจระดับปานกลางคื อ ความต้องการมี
สัมพันธภาพ
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่า
ด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พนักงาน
ยอมรั บกฎระเบี ยบภายในองค์กรโดยเอาใจใส่ และเคารพต่ อ
กฎระเบี ยบ ตรงต่อเวลา ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ด้าน
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ โดยพนักงานมีความรับผิดชอบ
และการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร จาก
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั Organ 1987, 1988 (อ้างถึงใน
เปลวเที ยน เสื อเหลื อง และ กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข , 2557) ที่
พบว่า พฤติกรรมอดทนอดกลั้น การให้ความร่ วมมือ การสานึ ก
ในหน้าที่ การคานึ งถึงผูอ้ ื่น และการให้ความช่วยเหลือ มีความ
จ าเป็ นอย่างมากที่ องค์กรทุ กองค์กรมี ความต้องการที่ จะให้
พนักงานของตนเองมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
จะนาไปสู่ การทางานอย่างเต็มที่ดว้ ยความสามารถที่มีอยูแ่ ละมี
การพัฒนายิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผูน้ าควรมีลกั ษณะเน้นทั้งงาน และเน้นสัมพันธภาพ
ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของพนักงาน ประนี ประนอม และให้
ขวัญกาลังใจพนักงาน ควรชื่นชมเมื่อลูกน้องทางานสาเร็ จ ให้
ผลตอบแทนที่ เหมาะสม ปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งผลให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
2. องค์กรควรจะหาสิ่ งจูงใจหรื อสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่
ด้านความงาม กี ฬา และการท่องเที่ ยวเพื่อให้พนักงานท างาน
เต็มความสามารถและบรรลุเป้ าหมาย
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3. องค์กรควรมีนโยบายให้พนักงานเกิ ดความร่ วมมื อ
ในการทางานหรื อการทากิจกรรมขององค์กร
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้วต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึ กษาปั จจัยภาวะผูต้ ามหรื อ
บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์
2. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อ
ศึ กษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์แบบเจาะลึ กเพื่อนามาพัฒนา
ให้สอดคล้องกับบริ บทที่เป็ นอยู่
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ปฏิ บัติ งาน กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท บางกอกกล๊า ส จ ากัด
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มนุษยสั มพันธ์ ตามหลักสั งคหวัตถุ 4 ของบุคลากรในองค์ กรทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
กรณีศึกษา เทศบาลนครรังสิ ต
กมลา ก้อมสา ศิวกร รอดศิริ เมธิ ยา ชาญนะรา และ กฤษดา เชียรวฒันสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของบุคลากร ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประเภท
บุคลากร และอายุการทางานของบุคลากรในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน 2. เพื่อศึกษาระดับมนุษยสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน 3. เพื่อศึ กษาระดับประสิ ทธิ ภาพของที มงาน ของบุคลากรใน
องค์กร เทศบาลนครรังสิ ต มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของบุคลากรในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลนครรังสิ ต จานวน 270 คน ทาการทดสอบ โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดี ยว การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เป็ นตัวอย่าง จานวน 270 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 36 – 40 ปี อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานจ้าง และมีอายุการทางาน 6 – 10 ปี และอายุการทางานมากกว่า
10 ปี ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประเภทบุ คลากร และอายุการทางาน ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของที มงาน แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานนอกจากนี้ มนุ ษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ทางานของบุคลากรในองค์กร ได้แก่ ด้านทาน (β = 0.192) ด้านปิ ยวาจา ( β = 0.193) ด้านอัตถจริ ยา ( β = 0.082) และด้าน
สมานัตตตา (β = 0.266) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ประสิ ทธิภาพของทีมงาน
1. บทนา
ปั จ จุ บัน องค์ก รต่ า ง ๆ ทั้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน ยากที่จะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน
ให้ผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิ นงานสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ของ
หน่ วยงาน และนับวันจะทวีความรุ นแรง ทาอย่างไรจึ งจะ
สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ ความมีสมรรถภาพและศักยภาพ
สู ง เพื่อเตรี ยมพร้อมที่ จะเผชิ ญสิ่ งที่ เปลี่ยนแปลงภาวการณ์
แข่งขันที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา ปั จจัยสาคัญที่จะสามารถทาให้
องค์กรพัฒนาไปสู่ ความมี สมรรถภาพและศักยภาพสู งสุ ด
คือ ทรัพยากรบุคคล หรื อทีมงาน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งที่
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าประสงค์องค์กรต่าง ๆ
จึ ง ต้อ งการที ม งานที่ มี ค วามสามารถ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
พัฒ นางาน เรี ย นรู ้ และฝึ กฝนตลอดเวลา เพื่ อ ให้ที ม งาน

ทางานได้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด (ธนเดช
ชุษณะพานิช, 2553, หน้า 1)
นอกจากนั้น บุคคลแต่ละคนสามารถปฏิบตั ิงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มิได้
ขึ้ น อยู่กับ ความรู ้ ความสามารถ หรื อ ทัก ษะประสบการณ์
เท่านั้น การมีมนุ ษยสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ก็เป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ทีมงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันมีการ
อยู่ร่วมกันและดาเนิ นชี วิตร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิ กใน
ครอบครัว เพื่อน ทีมงาน บุคคลในองค์กร ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ มนุ ษย์จึงมีความจาเป็ นต้องใช้มนุ ษยสัมพันธ์
เป็ นสะพานเชื่ อ ม ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ กัน ซึ่ งถื อ เป็ น
จริ ยธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งหนึ่ ง โดยในปั จ จุ บัน
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มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ต่ อ สั ง คม
เพราะทุ ก วัน นี้ ในสัง คมมัก มี เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
หลายอย่าง เช่น ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน ความแตกแยก
ขาดความสามัคคี การแบ่งพรรคแบ่งพวก การใส่ ร้ายป้ ายสี
ซึ่ งกัน และกัน เป็ นต้น ล้ว นแต่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า สัง คมใน
ปั จจุบนั ยังมีความต้องการในเรื่ องมนุษยสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ของ บุคคลในสังคมเพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข (ฉัตร
อมร แย้มเจริ ญ, 2558)
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เป็ นสัง คม มนุ ษ ย์ไ ม่ อ าจอยู่อ ย่า งโดดเดี่ ย วได้ มนุ ษ ย์ตอ้ ง
พบปะพู ด คุ ย กั น ต้ อ งท ากิ จ กรรมร่ วมกั น ต้ อ งติ ด ต่ อ
ประสานงานกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ร่ วมกันทางานเป็ นที ม
เพื่อความอยู่รอด ตลอดจนทาให้ กิ จ กรรมต่าง ๆ ประสบ
ผลสาเร็ จ การพึ่งพาอาศัยกันนั้น มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั การให้และ
การรับด้วยไมตรี จิตอยูบ่ นพื้นฐาน ของความเห็นอกเห็นใจ
กัน (สมพร สุ ทศั นี ย.์ 2542: 1) มนุ ษย์คิดว่าทาอย่างไรจึงจะ
ใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยกันได้อย่างมีความสุ ข มนุ ษยสัมพันธ์จึงเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นและส าคัญ ที่ จ ะต้อ งสร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตัว ของ
มนุ ษ ย์ทุ ก คน รวมถึ ง ในการท างานเป็ นที ม หรื อ ภายใน
ทีมงาน มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้
ผูร้ ่ วมงานทุกคนในที มทางานอย่างมีความสุ ข ทาให้ได้ผล
งานสาเร็ จผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ แนวทางที่ จะทาให้
ผูร้ ่ วมงานให้ความร่ วมมือ สนับสนุนในการทางาน และลง
มื อ ปฏิ บัติง านด้วยความเต็ม ใจ จ าเป็ นต้อ งมี ความรู ้ ความ
เข้าใจในเรื่ อง มนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้
กระบวนการทางานประสบความสาเร็ จ ตามเป้ าหมาย บรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ สงค์ ข อ งอ งค์ ก ร แ ล ะ เ พื่ อ ที่ จะ ก่ อให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพของที มงาน และมี การพัฒนาองค์กรให้เป็ น
องค์กรที่มีประสิ ทธิ ผล ในการดาเนิ นงานของทีมงานนั้น มี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ง านที่ ถู ก ต้อ ง สมบู ร ณ์ บรรลุ ต าม
เป้ า หมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ ัง ไว้ และการที่ จ ะท าให้
ประสบผลสาเร็ จนั้น ต้องมีความเข้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ มีการ
สื่ อสารกัน มีส่วนร่ วมในการทางาน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
และมีเป้ าหมายเดียวกัน มนุษยสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่ ง

ที่จะใช้ในการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร สร้างความ
สามัคคีในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของทีมงาน เพื่อทาให้งานบรรลุเป้ าหมาย (บรรจง พลไชย,
2554)
ดังนั้น ผูศ้ ึกษา จึงได้ศึกษาในเรื่ องมนุษยสัมพันธ์ใน
การทางาน ที่ อาจจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของที มงาน ของบุคลากรในองค์กรในการดาเนิ นกิ จกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นกิ จกรรมด้านมนุ ษย
สัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และเป็ นแนวทางในการการ
พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข และเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานของทีมงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพของทีมงาน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของบุคลากร ในด้าน
เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ประเภทบุ คลากร และอายุการ
ทางานของบุคลากรในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ทีมงาน
2. เพื่ อ ศึ กษาระดับ มนุ ษยสัม พันธ์ ของบุ ค ลากรใน
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
3. เพื่ อ ศึ กษาระดับ ประสิ ทธิ ภาพของที ม งาน ของ
บุคลากรในองค์กร เทศบาลนครรังสิ ต มนุ ษยสัมพันธ์ตาม
หลัก สั ง คหวัต ถุ 4 ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพของทีมงาน
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรในเทศบาลนคร
รังสิ ต ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และ
อายุการทางาน ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ทีมงานแตกต่างกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของบุคลากร
ในเทศบาลนครรังสิ ต ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
บุ ค ลากรในองค์ก ร ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของที มงาน
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กรณี ศึกษา เทศบาลนครรังสิ ต เพื่อให้ผูบ้ ริ หารสามารถนา
ผลการศึ ก ษาไปใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจ การก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งใช้เป็ น
เครื่ องมือสาหรับการวางแผนการบริ หารจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ การฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
ปรั บ ปรุ ง และส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของ
บุ ค ลากร กรณี ศึ ก ษา เทศบาลนครรั ง สิ ต ซึ่ งจะเป็ นการ
เสริ ม สร้ างมนุ ษยสัม พันธ์ ของบุ คลากรในการปฏิ บัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพของทีมงาน และเกิดประสิ ทธิผลต่อ
องค์กร
2. ผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนว
ทางการปรับปรุ ง พัฒนาการทางานของบุคลากร ในด้านการ

พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของที มงาน เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันในทางธุรกิจ
3. องค์กรมีแนวทางที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
4. เป็ นแนวทางในการศึ ก ษา แก่ ผู ้ส นใจศึ ก ษา
เกี่ ยวกั บ มนุ ษยสั ม พั น ธ์ ต ามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ 4 และ
ประสิ ทธิ ภาพของที มงาน สามารถนาผลการศึ กษาใช้เป็ น
แนวคิด พัฒนา ในการวิจยั ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
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“มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของบุคลากร
ในองค์กร” หมายถึง การกระทาตามธรรมเครื่ องยึดเหนี ยว
4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา สมานัตตตา ให้
เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ และการประสานงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระ
ว่างคน บุคคล ลูกจ้าง และพนักงานได้อย่างเหมาะสม
สัง คหวัต ถุธ รรมในพระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องฺ . จตุกุก. (ไทย) หมายถึง
ธรรมเครื่ องยึดเหนี่ยวหลักธรรมที่เป็ นแนวทางให้ทางาน
ร่ ว มกัน ด้ว ยความเต็ม ใจมี 4 ประการ (ชัย ยา ทองอาบ,
2553) ได้แก่
- ทาน หมายถึง การให้สิ่งของหรื อคาแนะนาความรู้
และการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
- ปิ ยวาจา หมายถึงการพูดและการแสดงออกด้วย
ความจริ ง ใจใช้ว าจาอัน เป็ นที่รัก ษาน้ า ใจให้เ กิด ไมตรี จิต
และความรัก ใคร่ น บั ถือ ตลอดถึง ค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผล
- อัตถจริ ยา หมายถึงการทาตนให้เป็ นประโยชน์ท้ งั
เรื ่ อ งงานและเรื ่ อ งส่ ว นตัว โดยไม่ห วัง ผลตอบแทนการ
ช่วยเหลือกิจการหรื อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
- สมานัต ตตา หมายถึง การวางตนเหมาะสมถูก
กาลเทศะการทาตนเองเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอ
ภาคกับ เพื่อ นร่ ว มงานปฏิบตั ิตนเหมาะสมตามเหตุก ารณ์
สิ่ งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมเนี ยมประเพณี
ความสัม พัน ธ์ข องพนัก งาน หมายถึง การสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน เป็ น
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ระหว่างบุคคล เพื่อความรู ้จกั
กัน เพื่อให้ได้ซ่ ึ ง ความรักใคร่ ความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะ
นามาซึ่ ง ความสัม พัน ธ์ซ่ึ ง เกี่ย วข้อ งกัน ของบุค คลรวมทั้ง
สังคม ให้เกิดการปรับตัวกันสังคม ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่า งบุค คล เคารพในสิ ท ธิ ผู อ้ ื ่น รู ้จ กั การให้แ ละการ
ยอมรับพึ่งพาซึ่ งกันและกัน (ดลนภา ดีบุปผา, 2555, หน้า
14)

สัง คหวัต ถุ 4 พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ มหา
จุฬ าลงกรณ์ว ิท ยาลัย ได้ก ล่า วถึง สัง คหวัต ถุ ไว้ใ นพระ
สุ ตตันตปิ ฎก อัง คุตรนิ กาย จตุตกกนิ บาต สังคหวัตถุสูตร
องฺ . จตุกุก. แสดงองค์ประกอบของสังคหวัตถุไว้คือ สังคห
วัตถุ หมายถึง ธรรมเครื่ องยึดเหนี่ ยว มี 4 ประการ ได้แก่
1. ทาน หมายถึง การให้
2. ปิ ยวาจา หมายถึง วาจาเป็ นที่รัก
3. อัตถจริ ยา หมายถึง การวางตนสม่าเสมอ
4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนสม่าเสมอ
สัง คหวัตถุธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่เป็ นเครื่ องยึด
เหนี่ ยวใจคนให้สามัคคี ประกอบด้วย
1. ทาน คือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เสี ยสละแบ่งปั นช่วยเหลือ
ด้วยสิ่ งของ ทุนทรัพย์ตลอดจนความรู ้คาแนะนาต่างๆ
2. ปิ ยวาจา คือ กล่าวว่าจาสุ ภาพไพเราะแนะนาใน
สิ ่ ง ที ่เ ป็ นเหตุผ ลหรื อ สิ ่ ง ที ่เ ป็ นประโยชน์ก ารพูด แสดง
ความเห็นอกเห็นใจให้กาลังใจให้เข้าใจแสดงมิตรไมตรี ทา
ให้รักใครนับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. อัตถจริ ยา คือ การทาตัวให้เป็ นประโยชน์ รวมทั้ง
ช่วยแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งส่ งเสริ มในด้านจริ ยธรรม
4. สมานัตตตา คือ การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย
การให้ค วามเสมอภาคต่อ คนทั้ง หลายไม่เ อาเปรี ย บ ร่ ว ม
ทุก ข์ ร่ ว มสุ ข ร่ ว มรับ รู ้ ร่ ว มแก้ไ ขปั ญ หาเพื ่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สุขร่ วมกัน (พระพรหมคุณสภรณ์ ป.อ.ปยุตโต,
2546 อ้างถึงใน เนาวรัตน์ ชุง, 2558)
“ประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน” หมายถึง การร่ วมมือ
ร่ ว มใจ ในการปฏิบ ตั ิง านของบุค ลากรของเทศบาลนคร
รังสิ ต เพื่อให้ดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ที่ต้ งั
ไว้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้ 1. การมีปฏิสัมพันธ์ 2. การ
สื่ อ สารอย่า งเปิ ดเผย 3. การมีส่ ว นร่ ว ม 4. การมีเ ป้ าหมาย
เดียวกัน 5. ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน 6. ด้านการยอมรับ
นับถือ
การทางานเป็ นที่ดีหรื อทีมที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ หรื อ
ทีมที่มีสมรรถนะสู งตามแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการ
หลายท่า นที ่ก ล่า วมานับ ว่า มีค วามหลากหลาย และมี
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ลักษณะที่แตกต่างกันบ้างสอดคล้องกันบ้าง(ทิศนา แขมมณี
, 2545, หน้า 10; สงวน ช้างฉัตร, 2546, หน้า 58; สุ เทพ พงศ์
ศรี ว ฒั น์, 2544, หน้า 172-177; สุ เ มธ แสงนิ ม นวล, 2543,
หน้า 74-75) อ้างถึงในกมลนิ ตย์ วิลยั แลง (2559, หน้า 43)
และได้สังเคราะห์และจาแนกสภาพการทางานเป็ นทีมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สอดคล้องกันตามแนวคิดของนักวิชาการ
ข้างต้นได้ ดังนี้
1. การมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรู ้ สึก
ระหว่างบุคคลที่มีต่อกันในลักษณะของความเข้าใจซึ่ งกัน
และกัน มีน้ าใจต่อกันให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกื้ อกูล
กันมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
เป็ นสภาพการทางานที่เป็ นกันเองมีบรรยากาศการ
ท างานที ่ส นับ สนุน เกื้ อ กูล กัน มีค วามกระตือ รื อ ร้น ที ่จ ะ
ช่วยเหลือกัน มีความห่ วงใยเอื้ออาทรต่อกันมีบรรยากาศที่ดี
ในการทางาน ซึ่ งทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นทั้งใน
ทีม งาน และระหว่า งทีม งานเรี ย กว่า ท กั ษะในการ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
ในการสร้า งทีม งานสิ่ ง หนึ่ ง ที่เป็ นที่ย อมรับ กัน ทัว่ ไป คือ
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดีน้ นั
มีผ ลกระทบโดยตรงต่อ กระบวนการทางานเป็ นทีม และ
ศักยภาพในการปฏิบตั ิ
2. การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย หมายถึง การสื่ อสารที่
เป็ นลักษณะสาคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นการ
นาข้อเท็จจริ งความคิดเห็นความต้องการอารมณ์ความรู ้สึก
และสิ่ งต่างๆ จากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยสามารถโต้ต อบตรวจสอบข้อ สงสัย ได้อ ย่า ง
เปิ ดเผย และเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางอันจะทาให้เกิด
ความพึงพอใจต่อกัน และสามารถทางานร่ วมกันได้สาเร็ จ
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
เป็ นลักษณะของการทางานที่สมาชิกมีการสื่ อสาร
กัน อย่า งทัว่ ถึง และเปิ ดเผยตรงไปตรงมามีค วามชัด เจน
สมาชิกสนใจข่าวสารที่รับฟังโดยปราศจากความแคลงใจ
สนับ สนุน ให้ผู อ้ ื ่น เปิ ดเผยสมาชิก เปิ ดใจและร่ ว มมือ กัน
แก้ปัญหา ซึ่ งการติดต่อสื่ อสารเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการ

บริ หารจะเห็นได้วา่ องค์การทุกองค์การไม่วา่ จะมีขนาดใด
ทุก สิ ่ ง ทุก อย่า งอยู ไ่ ด้ด ว้ ยการสื ่ อ สาร และไม่ว า่ จะเป็ น
ขั้นตอนใดในการบริ หารล้วนต้องอาศัยการติดต่อสื่ อสาร
เป็ นหลัก ในการเชื่อมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่ งไปยังมี
อีก บุค คลหนึ่ ง เสมอ ซึ่ ง การติด ต่อ สื ่ อ สารที ่ถ ูก ต้อ งจะ
น าไปสู ่ ค วามเข้า ใจที ่ดี ท าให้เ กิด เจตคติที่ดีม ีข วัญ และ
กาลังใจสู งนาไปสู่ ความร่ วมมือและการทางานประสานกัน
3. การมีส่วนร่ วม ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, หน้า 30)
ได้สรุ ปว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี
ส่ ว นเกี่ย วข้องหรื อผูม้ ีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย แสดงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน ตั้งแต่การวางแผนการดาเนิ นงาน
การตรวจสอบการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข สรุ ปได้
ว่า การมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผู ม้ ีส่ ว น
เกี ่ย วข้อ งหรื อ ผู ม้ ีส ่ ว นได้ส ่ ว นเสี ย แสดงพฤติก รรมที่
เกี่ยวข้องกับการทางานตั้งแต่การวางแผนการดาเนิ น งาน
การตรวจสอบการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นลัก ษณะของการท างานที ่ส มาชิก แต่ล ะคนมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นงาน และร่ วมมือกันแก้ปัญหามีการ
ทางาน โดยกระบวนการกลุ่มสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อ
กันเต็มใจในการ่ วมมือกัน มีความเห็นร่ วมกันมุ่งมันไปใน
ทิศ ทางที ่ส อดคล้อ งกัน และเสริ ม สร้า งการรับ รู ้ใ นการ
ท างานร่ ว มกัน ซึ่ ง การบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ ว มเป็ นการ
ด าเนิ น การของฝ่ ายบริ ห าร ที ่จ ะจูง ใจให้โ อกาสแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะร่ วม
คิดร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจอุทิศ
แรงกายแรงใจมุ่ง มัน่ ต่องานเสมือ นว่าตนเองเป็ นเจ้าของ
องค์การ
4. การมีเ ป้ า หมายเดีย วกัน หมายถึง ทิศ ทางการ
ทางานที่สมาชิกทุกคนร่ วมกันกาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทางานที่ตรงกันและแจ่มชัด
เป็ นลักษณะของการทางานที่สมาชิ กทุกคนเข้าใจ
วัต ถุป ระสงค์ และเป้ า หมายของการทางานอย่า งชัด เจน
โดยทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดขึ้นและสมาชิกให้การ
ยอมรับด้วยความเต็มใจทุกคน ให้ความสาคัญของเป้ าหมาย
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ส่ ว นรวมมากกว่า ส่ ว นตนและเป้ า หมายของทีม มีค วาม
เด่นชัดเฉพาะเจาะจง และมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ซึ่ ง การก าหนดเป้ า หมายในการด าเนิ น งาน เป็ นหน้า ที่
โดยตรงของผูบ้ ริ หารที่จะประสานให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การกาหนดเป้ าหมายการให้บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ ว มใน
การก าหนดเป้ า หมาย จะท าให้ก ารปฏิบ ตั ิง านเกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน หมายถึง ความรู ้สึก
ระหว่า งบุค คลโดยรวมไว้ ซึ่ ง ความรัก ความเมตตานิ ย ม
ชมชอบความเชื่อมัน่ จนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในบุคคล
นั้นด้วยความเต็มใจ
เป็ นลักษณะของการทางานที่สมาชิกมีความไว้เนื้ อ
เชื่อใจซึ่ งกัน และกันมีความจริ งใจในการแสดงความรู ้สึก
ได้ก ารสนับ สนุน ซึ่ ง กัน และกัน มีค วามเชื ่อ มัน่ ในตนเอง
และทีมงานมีความเป็ นมิตรและไม่มุ่งร้ายต่อกัน ซึ่ งความ
ไว้วางใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่สมาชิกในทีมงานมีความต้องการ
ถ้าบุคลากรมีความไว้เนื้ อเชื่อใจ ทาให้เกิดการสนับสนุนซึ่ ง
กันและกัน เพื่อทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
แต่ละคนในองค์การจะมีความร่ วมมือร่ วมใจอย่างจริ ง ใจ
อันจะทาให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟังซึ่ งกัน
และกันเคารพในบทบาทและหน้าที่ของกันและกัน ยอมรับ
ในความแตกต่า งของกัน และกัน ด้ว ยความจริ ง ใจ และ
พร้อมที่จะร่ วมกันทางานด้วยความเต็มใจ
เป็ นการทางานที่สมาชิกรับฟังเหตุผลซึ่ งกันและกัน
มีความสนใจและให้เกียรติกนั ยอมรับนับถือซึ่ งกันและกัน
ในทุกเรื่ อง ให้ค วามเคารพในบทบาทและหน้าที่ของกัน
และกัน มีความรักและสามัคคีกนั ซึ่ งการยอมรับนับถือ เป็ น
ปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งของการทางานเป็ นทีม เนื่ องจากเมื่อ
บุคคลมีการยอมรับนับถือซึ่ งกันและกันแล้ว จะส่ งผลให้
เกิดการยอมรับซึ่ งกันและกันมีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน
ในการทางาน มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของกันและ
กัน ทาให้ทีมสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปได้วา่
อนุธิดา สุ วรรณรัตน์ (2543, อ้างถึงใน ศลิษา วรรณสุ วรรณ์
, 2551, หน้า 104 )ได้ก ล่า วไว้ว า่ มนุษ ยสัม พัน ธ์ใ นการ
ทางาน เป็ นการกระทาที่แสดงลักษณะด้านจิตใจของบุคคล
ที่ส่งเสริ มให้บุคคลนั้น สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ได้อ ย่า งเหมาะสม ได้แ ก่ การยิม้ แย้ม แจ่ม ใสการทัก ทาย
ผู อ้ ื ่น การให้ค วามช่ว ยเหลือ ผูอ้ ื่น การให้ค วามร่ ว มมือ กับ
ผูอ้ ื่นในการทางานการให้ความเอาใจใส่ สนใจการกระทา
และความรู ้สึกของผูอ้ ื่นการเป็ นผูร้ ับฟังที่ดีและการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันในขณะเดียวกัน ระ
วีวรรณ เสวตามร (2540: 4 อ้างถึงใน ศลิษา วรรณสุ วรรณ์ ,
2551, หน้า 104) ก็ได้กล่าวถึง มนุษยสัมพันธ์เป็ นเรื่ องของ
คน การศึกษาเรื่ องของมนุษยสัมพันธ์ ทาให้เข้าใจเรื่ องของ
คนที่อยูแ่ วดล้อมในสังคมเพื่อจะได้สามารถปรับตัวให้อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุ ขมีกาลังปฏิบตั ิหน้าที่การงานต่าง ๆ
ใ ห ้บ ร ร ล ุผ ล อ ย า่ ง มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที ่จ ะ ส่ ง ผ ล ต อ่
ประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ด้านการมี
ส่ ว นร่ ว ม ด้า นความไว้ใ จซึ่ ง กัน และกัน และด้า นการมี
เ ป้ า หม าย เดีย วก นั เ นื ่ อ งจากบุค ล ากรในองค ก์ รมี
ความสัม พัน ธ์อ นั ดีต ่อ กัน เชื ่อ ว่า ทุก คนสามารถท างาน
ร่ วมกันให้บรรลุเป้ าหมายได้ รับทราบข้อมูลในการทางาน
อย่างชัดเจนและทัว่ ถึง มีส่วนร่ วมใน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน มีการมอบหมายงานที่ สาคัญ ๆ ให้บุคลากรฝ่ าย
ต่า ง ๆ ด าเนิ น การด้ว ยความไว้ว างใจ และบุค ลากรใน
องค์กร ผูร้ ับข่าวสารได้รับรู ้ ความหมายความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันทุกคน
2. วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ ่ม ตัว อย่า ง คือ บุค ลากรเทศบาลนครรัง สิ ต
จานวน 270 คน สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเครื่ องมือที่ใช้
ใ น การ เก็บ รวบรวม ข อ้ มูล ในการศึก ษาครั้ ง นี ้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่ม ตัว อย่า ง คือ เทศบาล
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นครรังสิ ต จานวน 270 คน ซึ่ ง ผูศ้ ึก ษาแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ ข้อ มูล ทัว่ ไปของ
ผู ต้ อบแบบสอบถาม โดยจะเป็ นการสอบถามเกี ่ย วกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุค ลากร และอายุก ารท างาน เป็ นลัก ษณะค าถามแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ส่ วนที่ 2 คาถามด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา สมานัตตตา โดยให้
ตอบค าถามตามความคิด เห็น แบบประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้ว ยมาก เห็น ด้ว ยปานกลาง ไม่เ ห็น ด้ว ย ไม่เ ห็นด้วยมาก
ที่สุด จานวน 4 ด้าน 26 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน ได้แก่ 1.
ด้านการมีป ฏิสัม พัน ธ์ 2. ด้า นการสื่ อ สารอย่า งเปิ ดเผย 3.
ด้านการมีส่วนร่ วม 4. ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน 5. ด้าน
ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน 6. ด้านการยอมรับนับถือ โดย
ให้ตอบคาถามตามความคิดเห็นแบบประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้ว ยมาก เห็น ด้ว ยปานกลาง ไม่เ ห็น ด้ว ย ไม่เ ห็นด้วยมาก
ที่สุด จานวน 6 ด้าน 36 ข้อ

ข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการทาวิจยั (SPSS และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่า
ร้อ ยละค่า เฉลี ่ย และใช้ส ถิต ิเ ชิง อนุม านในการทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้สถิติทดสอบ t (Independent sample t –
Test) การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน (One-way ANOVA)
และการวิเ คราะห์ส มการถดถอยพหุ ค ูณ ( Multiple
Regression Analysis: MRA)
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่ ว นที ่ 1 ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของพนัก งานเทศบาล
นครรัง สิ ต พบว่า พนัก งานที่ต อบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.60 มีอายุ 36 40 ปี จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.20 ส่ วนใหญ่
เป็ นพนักงานจ้าง จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.20 และ
มีอ ายุการทางาน 6 - 10 ปี จานวน 94 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
34.80 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 94 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
34.80
ส่ ว น ที ่ 2 ข อ้ มูล เ กี ่ย วก บั มนุษ ย สัม พ นั ธ์ต าม
หลักสังคหวัตถุ 4

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านมนุ ษยสัมพันธ์ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4
ปัจจัยด้ านมนุษยสัมพันธ์ ตามหลักสังคหวัตถุ 4
ด้านทาน
ด้านปิ ยวาจา
ด้านอัตถจริ ยา
ด้านสมานัตตตา

x̅

3.98
3.86
3.85
3.84
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ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
0.548
มาก
0.523
มาก
0.531
มาก
0.544
มาก

อันดับ
(1)
(2)
(3)
(4)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของทีมงาน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ((𝑥̅ )) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของทีมงาน
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพของทีมงาน
SD
แปลผล
อันดับ
x̅
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์
3.86
0.574
มาก
(1)
ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย
3.78
0.572
มาก
(3)
ด้านการมีส่วนร่ วม
3.75
0.587
มาก
(4)
ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน
3.73
0.599
มาก
(5)
ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน
3.75
0.612
มาก
(4)
ด้านการยอมรับนับถือ
3.80
0.631
มาก
(2)
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสิทธิภาพของทีมงาน
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์
ด้านการสื่ อ
สารอย่างเปิ ดเผย
ด้านการมีส่วนร่ วม
ด้านการมีเป้า
หมายเดียวกัน
ด้านความไว้ใจซึ่ งกันและกัน
ด้านการยอมรับนับถือ

เพศ
t= 3.704,
Sig.= 0.000*
t= 3.575,
Sig.= 0.000*
t= 3.087,
Sig.= 0.002*
t= 3.864,
Sig.= 0.000*
t= 3.761,
Sig.= 0.000*
t= 3.385,
Sig.= 0.001*

อายุ

ระดับการศึกษา

ประเภทบุคลากร

อายุการ
ทางาน

F= 4.134,
Sig.=0.003*
F= 3.921,
Sig.= 0.004*
F= 3.634,
Sig.= 0.007*
F= 4.304,
Sig.= 0.002*
F= 4.005,
Sig.= 0.004*
F= 2.900,
Sig.= 0.022*

F= 0.357,
Sig.= 0.700
F= 1.323,
Sig.= 0.268
F=0.285,
Sig.=0.753
F=0.261,
Sig.=0.771
F=0.065,
Sig.= 0.937
F=0.115,
Sig.= 0.892

F= 1.949,
Sig.= 0.122
F= 0.985,
Sig.= 0.400
F=2.071,
Sig.= 0.104
F=0.949,
Sig.= 0.417
F=2.546,
Sig.= 0.056
F=2.637,
Sig.= 0.050*

F= 3.918,
Sig.= 0.009*
Welch= 2.735,
Sig.= 0.060
Welch=5.517,
Sig.= 0.002*
Welch=7.129,
Sig.= 0.000*
Welch=3.420,
Sig.= 0.020*
F= 2.498,
Sig.= 0.060

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่ แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงานด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการมี
เป้ าหมายเดี ยวกัน ด้านความไว้ใจซึ่ งกันและกัน และด้าน

การยอมรั บนับถื อแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพของที ม งานด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์ ด้านการ
สื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการมีเป้ าหมาย
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เดียวกัน ด้านความไว้ใจซึ่ งกันและกัน และด้านการยอมรับ
นับถือแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของที มงาน ด้านการยอมรับนับถื อ
แตกต่ า งกัน และปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุก ารท างานที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของที มงานด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน

และด้ า นความไว้ใ จซึ่ งกั น และกัน แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน ด้านปิ ยวาจา และด้านสมานัตตตา
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ด้านอัตถจริ ยา ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปั จจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
ของทีมงาน เทศบาลนครรังสิ ต
ประสิทธิภาพของทีมงาน
ปัจจัยด้ านมนุษยสัมพันธ์ ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4

b

(Constant)
1.041
ด้านทาน
0.181
ด้านปิ ยวาจา
0.191
ด้านอัตถจริ ยา
0.080
ด้านสมานัตตตา
0.253
2
R = 0.633 R = 0.401 Adjusted R2= 0.392
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝜷

𝐒𝐄𝐛

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.210
4.953 0.000*
0.066
0.192
2.760 0.006*
0.470
2.129
0.066
0.193
2.885 0.004*
0.505
1.980
0.078
0.082
1.031
0.304
0.355
2.815
0.073
0.266
3.462 0.001*
0.384
2.602
SEest = 0.403 F = 44.206 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.466

อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ อง มนุ ษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของบุคลากรในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
กรณี ศึกษา เทศบาลนครรังสิ ต สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ด้านทาน
ด้านปิ ยวาจา ด้านอัตถจริ ยา ด้านสมานัตตตา ของบุคลากร
ในองค์กร ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของที มงาน อยู่ในระดับ
มาก เนื่ อ งจากบุ ค ลากรในองค์ก ร มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่
เสี ย สละ ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น ให้ค วามรู ้ แ ละแนะนา พูด จา
ทัก ทายด้ว ยถ้อ ยค าที่ ไ พเราะ อ่ อ นหวาน น่ า ฟั ง แก่ เ พื่ อ น
ร่ วมงาน มีความกระตือรื อร้น ในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เห็น
ว่ า มี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร และปฏิ บัติ ต นในฐานะของ
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างเหมาะสม จาก
ผลการวิ จัย สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย อนุ ธิ ด า สุ ว รรณรั ต น์
(2543, อ้างถึงใน ศลิษา วรรณสุ วรรณ์ , 2551, หน้า 104 )ได้

กล่าวไว้ว่า มนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน เป็ นการกระทาที่
แสดงลักษณะด้านจิ ตใจของบุคคลที่ ส่งเสริ มให้บุคคลนั้น
สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
การยิ้มแย้มแจ่ มใสการทักทายผูอ้ ื่นการให้ความช่ วยเหลือ
ผูอ้ ื่นการให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการทางานการให้ความ
เอาใจใส่ สนใจการกระทาและความรู ้ สึกของผูอ้ ื่นการเป็ น
ผูร้ ับฟังที่ดีและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความเข้าใจอันดี
ต่อกันในขณะเดียวกัน ระวีวรรณ เสวตามร (2540: 4 อ้างถึง
ใน ศลิ ษ า วรรณสุ ว รรณ์ , 2551, หน้ า 104) ก็ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง
มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นเรื่ องของคน การศึ กษาเรื่ องของมนุ ษย
สัมพันธ์ ทาให้เข้าใจเรื่ องของคนที่อยูแ่ วดล้อมในสังคมเพื่อ
จะได้สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขมีกาลัง
ปฏิบตั ิหน้าที่การงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิ ภาพของที มงาน ได้ แ ก่ ด้ า นการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ด้านการยอมรั บนับถื อ ด้านการสื่ อสารอย่า ง
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เปิ ดเผย ด้านการมี ส่วนร่ วม ด้านความไว้ใจซึ่ งกันและกัน
และด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน อยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน เชื่อว่าทุกคน
สามารถทางานร่ วมกันให้บรรลุเป้ าหมายได้ รับทราบข้อมูล
ในการท างานอย่า งชัด เจนและทั่ว ถึ ง มี ส่ ว นร่ ว มใน การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน มีการมอบหมายงานที่ สาคัญ ๆ
ให้บุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ ดาเนิ นการด้วยความไว้วางใจ และ
บุ คลากรในองค์กร ผูร้ ั บข่าวสารได้รับรู ้ ความหมายความ
เข้าใจถูกต้องตรงกันทุ กคน จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจยั กมลนิ ตย์ วัลยั แลง (2559) ที่ศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของข้าราชการครู โรงเรี ยน
ในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ หารส่ วน จั ง หวัด ระยอง พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของข้าราชการครู โรงเรี ยน
ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วน จังหวัดระยอง โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความไว้วางใจซึ่ งกัน
และกัน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีส่วนร่ วม ส่วน
ด้านการมี ปฏิ สัม พันธ์ มี ป ระสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที ม
เป็ นอันดับสุดท้าย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. องค์กรควรมีการกาหนดวัฒนธรรมและค่านิ ยมใน
การท างานเป็ นที มที่ มี การแบ่ งบันสิ่ ง ของหรื อค าแนะน า
ความรู ้และเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมงาน
2. องค์กรควรมีการสื่ อสารกับพนักงานด้วยภาษาและ
รู ปแบบการสื่ อสารที่เสริ มสร้างพลังทางใจและรักษาจิตใจ
แก่ พ นัก งานด้ว ยความรั ก ใคร่ และแสดงความนับ ถื อ ต่ อ
คุณประโยชน์ของพนักงานที่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. องค์กรควรมี นโยบายเชิ งปฏิ บัติ ให้ แก่ ผู ้น าและ
พนักงานให้เกิ ดคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้ปฏิ บตั ิตนให้
เสมอภาคกับเพื่อนร่ วมงานตามเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมและ
ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. งานวิจัยครั้ งต่อไปควรศึ กษาปั จจัยที่ เป็ นแรงจูงใจ
และความสามัคคี ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
2. งานวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึ กษาเชิ งทดลองโดย
การน าหลักธรรม ค าสอน จากวิทยากรทางศาสนามาจัดท า
หลักสู ตรอบรม และท าการวัดประเมิ นผลพัฒนาการของ
ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ
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สภาพแวดล้ อมและคุณภาพชี วติ ในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
เทศบาลนครรังสิ ต
สิริยศ ศิริ พีรากร เกรี ยงไกรเจริ ญ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข*
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-Mail: Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน 2)
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเทศบาลนครรังสิ ต จานวน 270 คน ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ และ ประเภทของหน่วยงาน ที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน และ เวลาที่ใช้ทางาน แตกต่างกัน ปั จจัยส่วนบุคคล
จาแนกตามอายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน และเวลาที่ใช้ทางาน
แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านเวลาที่ ใช้ทางาน แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึ กษา และระยะเวลาการทางาน ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุ ณภาพงาน ปริ มาณงาน และเวลาที่ ใช้ทางาน ไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน ในเรื่ องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมด้าน
สังคมและสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน สภาพแวดล้อม
ในการทางาน ในเรื่ องของ สภาพแวดล้อมในการทางาน ในเรื่ องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพใน
การทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาที่ใช้ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ใน
เรื่ องของ สภาพแวดล้อมด้านสังคม และสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้าน
คุณภาพของงานและด้านปริ มาณงาน และยังพบอีกว่า คุณภาพชี วิตในการทางาน ในด้านการมีพนั ธะทางสังคม ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน ปริ มาณงาน และเวลาที่ใช้ทางาน คุณภาพชีวิตในการทางาน
ในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านปริ มาณ
งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมในการทางาน คุณภาพชีวติ ในการทางาน ประสิ ทธิภาพในการทางาน
1. บทนา
ประเทศไทยเราได้เริ่ มต้นพัฒนาประเทศอย่างจริ งจัง
ตามแนวทาง โดยมี แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ เป็ น
แนวทาง ซึ่ งนั บ เป็ นการเริ่ มต้น ของการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ จากประเทศเกษตรกรรมไปสู่

ประเทศอุ ต สาหกรรม และภาคอุ ต สาหกรรมได้ ท วี
ความส าคั ญ เพิ่ ม ขึ้ นตลอดมาเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ภาค
การเกษตร โดยดู ไ ด้จ ากสัด ส่ ว นของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ที่ และ
สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
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สู งขึ้นต่อไป แสดงถึงแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้นอีกในอนาคต
การพัฒนาตัวบุคคลที่ทางานเกี่ ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
เป็ นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้ รู้จกั ที่ จะปรั บตัวให้เข้ากับ
ชี วิตการทางาน และสภาพแวดล้อมการท างานได้อ ย่า งมี
ความสุ ข เพื่อที่ จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงชี วิตการทางาน
ไป ในทางที่ ดี ข้ ึ น ซึ่ ง ก็ คื อ การมุ่ ง ไปสู่ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่า การมี
คุณภาพชีวติ การทางานที่ดีนนั่ เอง (ผจญ เฉลิมสาร, 2552)
จากอดีตถึงปั จจุบนั ชีวติ ของการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญ
ต่อมนุ ษย์อย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า การทางานเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของชีวิต ที่ปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิต
เป็ นอย่างน้อยอยู่ในการทางานหรื อ สานักงานเพราะการ
ท างานเป็ นสิ่ งที่ ใ ห้ประสบการณ์ ที่มี คุณ ค่า ต่อ ชี วิตมนุ ษย์
และเป็ นโอกาสดี ที่ทาให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างกับ
บุคคล กับสถานที่ กับขั้นตอนและ เรื่ องราวต่าง ๆ ตลอดจน
ความคิดเห็นทั้งหลายจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การทางานจึง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แสดงออกถึ งเชาว์ปัญญา ความคิ ด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์อนั จะนามาซึ่ งเกียรติภูมิและ ความพึงพอใจ
ในชีวติ (รุ่ งวิกรัย หยอมแหยม, 2554) ประสิ ทธิภาพของการ
ปฏิ บัติงานที่ ดี คื อ การมี คุณภาพในการให้บริ การ บริ หาร
จัดการ คุณภาพของการบริ การ (ประสงค์ ตระกูลแสงเงิ น ,
2556) จะเกิ ดขึ้นได้น้ นั ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่ มีคุณภาพ
และการที่ บุคลากรจะมี คุ ณภาพได้น้ ัน จาเป็ นต้องได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทาให้เกิดการแข่งขันสู ง เพื่อให้
องค์กรสามารถดาเนิ นกิ จการได้ องค์กร จาเป็ นต้องพัฒนา
ในส่ วนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ดังนั้นจะเห็น
ได้วา่ การศึกษาคุณภาพ ชีวิตในการทางาน เป็ นสิ่ งที่มีความ
จาเป็ นกับทุกองค์กรในปั จจุบนั การที่ บุคลากรในองค์กรมี
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ที่ ดี ม ากเท่ า ใดนั้ น ย่ อ มเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมในการทางาน จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจศึกษา ซึ่ง
ผลการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทาง ส่ งเสริ มความต้องการ
ของบุคลากร ได้รับการตอบสนอง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชี วิตในการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลของประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน (อุสุมา ศักดิ์ไพศาล, 2556)
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มและคุ ณ ภาพชี วิต ในการทางานที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน เทศบาล
นครรั งสิ ต ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการทาวิจยั ในครั้ งนี้ จะเป็ น
แนวทางในการส่งเสริ มประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยผ่าน
สภาพแวดล้อมในการทางานและคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่ เหมาะสม เพื่อจะเป็ นแรงผลักดันให้พนักงานทุ กคนได้
แสดงความสามารถในการทางานเพื่อหน่ วยงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และ พนั ก งานท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข
ประสิ ทธิภาพในการทางานที่ออกมาในด้านคุณภาพของงาน
ปริ ม าณงานและเวลาที่ ใ ช้ท างาน มี คุ ณ ภาพและประสบ
ความสาเร็ จส่งผลให้หน่วยงานบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์
1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชี วิตในการ
ทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
เทศบาลนครรังสิ ต
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งาน
เทศบาลนครรั ง สิ ต ในด้ า น เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประเภทของหน่วยงาน ระยะเวลาการทางาน และ รายได้ต่อ
เดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน
แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 สภาพแวดล้อ มในการท างานของ
พนักงานเทศบาลนครรังสิ ตส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของ
พนักงานเทศบาลนครรังสิ ตส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้บ ริ หารสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการจัด การระบบบริ ห ารงานเพื่ อ ส่ ง เสริ มให้
พนักงานมีคุณภาพชี วิตที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
2. ผู ้บ ริ หารสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้เ ป็ น
แนวทางในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เพื่ อ
ปรับปรุ งการบริ หารงานในเทศบาลนครรังสิ ต โดยพิจารณา
กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานโดย
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ดี อันจะส่ งผลดีไปยังองค์กร จากการมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานที่ดีข้ ึน
3. ผู ้ที่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่ องสภาพแวดล้อ ม
คุณภาพชีวิตในการทางาน และประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
สามารถนาผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาการ
วิจยั ต่อไปได้ในอนาคต
ทบทวนวรรณกรรม
สภาพแวดล้อ มในการท างาน หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่
รอบตัวของผูท้ ี่ทางานในสถานที่น้ นั ๆ และมีความเกี่ยวข้อง
กับการทางาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน (ศุภลักษณ์ พรมศร,
2558) ดังนี้
1 . ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ ( Physical
environment) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ ม ต่ า ง ๆในสถานที่
ท างานที่ เ อื้ อ ต่ อ การท างาน และท าให้ พ นัก งานสามารถ
ทางานอย่างมีความสุ ขสถานที่มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการ
จัดการอย่างเป็ นระเบียบ สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน เสี ยง
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร าคาญ อากาศถ่ า ยเทสะดวก มี ร ะดับ
อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ มี ค วามเหมาะสม มี
คุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ
2. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social environment)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมในเชิง สัมพันธภาพหรื อการสนับสนุน
จากภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการทางาน หรื อเอื้อต่อ
การทางาน เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายใน

อ ง ค์ ก ร ใ น ห น่ วย ง าน ย่ อ ย ร ะ ห ว่ า ง แ ผ น ก แ ล ะ มี
ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า งพนัก งานและหัว หน้า งาน การ
ส่ งเสริ มบรรยากาศในการท างานร่ วมกัน ถ่ายทอดข้อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ งาน ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ
พนักงานมี ปั ญ หาในการท างาน ท าให้พ นักงานท างานมี
ความสุขและมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
3 . ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น จิ ต ใ จ ( Psychological
environment) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ มี
อิทธิพลต่อความคิด เช่น ความมีอิสระในการทางานและการ
ตัดสิ นใจ ในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการทางาน ทาให้พนักงาน
สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ในงานให้ ดี ข้ ึ น
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความเคารพซึ่ ง
กันและกันและเชื่อใจกัน
ฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง (2560) ได้แบ่งสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่ น ความเข้มของ
แสง สภาพอากาศ อุ ณ หภู มิ ระดั บ เสี ย ง ช่ ว งเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน เวลาหยุดพัก และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. สภาพแวดล้อมทางจิต เช่น งานที่ ทาของหัวหน้า
งานที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในอาชี พของผูท้ ี่ทางาน ความ
พึงพอใจในความต้องการของชี วิต ให้ได้สิ่งตอบแทนเพื่อ
ความคิดที่ดีต่องานที่ทา สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง
สิ่ งที่ อยู่รอบตัวผูท้ างานภายในองค์การ เป็ นสิ่ งสะท้อนถึง
ความรู ้ สึ ก ของคนท างานที่ มี ต่ อ การท างานและพนัก งาน
ร่ วมงาน โดยทุกคนมีความรู ้สึกที่อยากทางานต่องาน ทุ่มเท
กาลังใจกาลังกายและความคิดร่ วมกันช่วยกันแก้ไขปั ญหา
ในการทางาน การทางานก็จะมีคุณภาพภาพเพิ่มมากขึ้น แต่
สภาพแวดล้อมของการทางานอาจเป็ นปั จจัย ส่ งผลให้เกิ ด
ภาวะกดดัน และความเหนื่อยล้า ในการทางาน (วรันธร ทรง
เกียรติศกั ดิ์, 2558)
คุณภาพชี วิตในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของ
พนักงานที่ มีต่อการทางานและหน่ วยงานทาให้เขามี ค วาม
พอใจมีความสุ ขในการทางาน และมีสุขภาพจิ ตที่ สมบู รณ์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ รายได้และประโยชน์
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ตอบแทน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิงาน การมีพนั ธะ
ทางสัง คม ความสมดุ ล ของช่ ว งเวลาชี วิต (สุ ธิ นี เดชะตา,
2551 อ้างถึงใน ภคณัฏฐ์ สวัสดิวศิ ิษฏ์, 2556)
คุณภาพชี วิตในการทางาน คือ การที่ บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ ทา การได้รับอิสระต่อการตัดสิ นใจ มี
ความต้องการประสบความสาเร็ จต่อหน้าที่การงานนั้น ๆ มี
ความมัน่ คง องค์กรมีการพัฒนาส่ งเสริ มความสามารถและ
ศั ก ยภาพของผู ้ ที่ ท างาน มี ค วามพอใจในสภาพของ
สิ่ งแวดล้อมของสถานที่ทางาน รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม (ฉัตรภรณ์ กาทองทุ่ง, 2560)
วาริ ณี โพธิ ราช (2558) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
คุณภาพชี วิตในการทางานที่ ดีเป็ นที่ ตอ้ งการและปรารถนา
ของบุคคลในองค์การ จะต้องประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่ มีความปลอดภัย
และส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต โอกาสก้าวหน้า และความมัน่ คง
ในการทางาน โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ
ของบุคคล การทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุ คคล
อื่นสิ ทธิ ส่วนบุคคล จัดเวลาตนเองให้เหมาะสมและสมดุล
กับบทบาทชีวติ ของตนเอง ความเป็ นประโยชน์ของงานที่ทา
มี ล ัก ษณะที่ มีส่ ว นรั บผิดชอบต่อ สังคม โดยองค์ประกอบ
เหล่านี้ มีผลต่อการทางานของบุคคลในองค์กร ซึ่ งหากขาด
องค์ ป ระกอบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อมี ก ารจั ด การไม่
เหมาะสม อาจทาให้ประสิ ทธิภาพ ผลผลิตของงานลดลง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ที่ ดี ข อ ง พนั ก ง าน
(Efficiency Performance) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากความพึ ง
พอใจของพนั ก งานที่ ท างานร่ วมกั น เป็ นกลุ่ ม การมี
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยพิจารณาถึงภารกิ จที่ ปฏิ บตั ิ
ความสามารถความพึงพอใจ ที่ จะทางานร่ วมกันในอนาคต
ซึ่ งการบรรลุผลการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายอยูใ่ นมาตรฐาน
ด้านปริ มาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการทางานร่ วมกัน (กชกร เอ็นดู ราษฎร์ , 2551
อ้างถึงใน นิตยา แหยมเจริ ญ, 2559)

องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการทางานไว้ 4
ข้อ (ธนัชพร เฟื่ องงามพร, 2557) ดังนี้
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้มาตรฐานที่ กาหนดไว้ และผลงานที่
สาเร็ จเป็ นที่พึงพอใจกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถนางานที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า
2. ปริ มาณงาน (Quantity) จะต้อ งมี ป ริ มาณงาน
สมดุ ล กับ ก าลัง คน รวมถึ ง มี ว สั ดุ อุ ป กรณ์ เ พี ย งพอในการ
ปฏิ บัติ ง าน จ านวนผลงานที่ ส าเร็ จ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ
ปริ มาณงานที่คาดหวังว่าจะได้รับตามเวลาที่กาหนด
3. เวลา (Time) คื อ เวลาที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งาน
เหมาะสมกับงานที่ ได้รับมอบหมาย และรวมถึงการส่ งผล
การปฏิบตั ิงานที่แล้วเสร็ จได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนดขึ้น
จึงจะถือว่าได้มาตรฐาน
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด สิ้ นเปลืองน้อยที่สุด แต่มีประสิ ทธิ ภาพการทางาน
สู งที่ สุด และบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ได้
ผลงานที่ ดีที่สุดและมีการวางแผนการดาเนิ นงานก่ อนเริ่ ม
งาน เพื่อลดการทางานที่ซ้ าซ้อน
นิ่ ม น วน ท อ ง แ สน ( 2 5 5 7 ) ใ ห้ ค วาม ห ม า ย
ประสิ ทธิ ภาพในบริ หารงานทางด้านธุ รกิ จอย่างแคบและ
กว้างไว้วา่ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายตั้งต้น เพิ่มประสิ ทธิ ผลของ
งานประสิ ทธิ ภาพทางธุรกิจ มีแนวทางดาเนิ นงานที่มีตน้ ทุน
ต่าแต่ได้คุณค่าของสิ นค้าและการบริ การมีคุณภาพและให้ผล
กาไรที่ มากที่ สุดซึ่ งมี องค์ประกอบ 5 ข้อ ที่ จะทาให้ธุรกิ จ
ประสบความสาเร็ จ คื อ ต้น ทุ น (Cost) คุ ณภาพ (Quality)
ปริ มาณ (Quantity) และวิธีการ (Method) ของการผลิต
นิ ต ย า แ ห ย ม เ จ ริ ญ ( 2 5 5 9 ) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ
พฤติ ก รรมในการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บัติ ง าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามอายุ ที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพและเวลาที่ใช้ทางาน แตกต่างกัน อาจ
เป็ นเพราะมี สิ ทธิ ส วสัดิก ารต่ า ง ๆ ที่ อ านวยความสะดวก
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ให้แ ก่ พ นัก งานส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ซึ่ ง
พนัก งานที่ มี อายุม ากขึ้ น จะมี ผ ลทาให้ไ ด้รับค่าตอบแทน
หรื อค่าจ้างมากขึ้น
ภคณั ฏ ฐ์ สวั ส ดิ วิ ศิ ษฏ์ (2556) ได้ ศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการทางานกับคุณภาพ
ชีวติ การทางานและความผูกพันในองค์กรศึกษาเปรี ยบเทียบ
ระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากถึ ง มากที่ สุ ด อัน เป็ นผลมาจากการที่ ห มาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกาหนดอัตราค่าจ้างในอนาคต
สวัสดิ การ ค่อนข้างสู ง และเหมาะสมกับปริ มาณงานของ
งาน รวมถึ งผูบ้ ริ หารจะให้ความเป็ นธรรมและการน าเอา
ระบบการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนมาใช้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้พนักงาน
แ ละ ข้ า ร าชการ สามาร ถพั ฒ น าต น เ อ ง แ ละ ส ร้ า ง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพต่อไปได้

อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน บริ ษ ัท อิ น เตอร์ เรี ย ลตี้ เมเนจเม้น ท์ จ ากัด
พบว่า คุ ณภาพชี วิตในการท างานด้า นสภาพการท างานที่
ปลอดภัยและด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทางาน มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพงาน โดย
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เท่ า กั บ 0.00 และ 0.20
ตามล าดับ และคุ ณภาพชี วิตในการทางานด้านสภาพการ
ทางานที่ ปลอดภัย มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านปริ มาณงานและด้านความความรวดเร็ วในการทางาน
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
กรอบแนวคิดในการวิจั

ตัวแปรอิสระ
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
4.ประเภทของหน่วยงาน
5.ระยะเวลาการทางาน
6.รายได้ต่อเดือน

สภาพแวดล้ อมในการทางาน
1.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2.สภาพแวดล้อมด้านสังคม
3.สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ
(ศิวพร โปรยานนท์, 2554 อ้างถึงใน ศุภลักษณ พรมศร, 2558)

ประสิ ทธิภาพในการทางาน
1.คุณภาพงาน
2.ปริ มาณงาน
3.เวลาที่ใช้ทางาน
(กชกร เอ็นดูราษฎร์, 2547 อ้างถึงใน นิตยา แหยมเจริ ญ,
2559)

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
1.รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
2.ความมัน่ คงและความก้าวหน้า
3.โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
4.การมีพนั ธะทางสังคม
5.ความสมดุลของช่วงเวลาชีวิต
(สุ ธินี เดชะตา, 2551 อ้างถึงใน ภคณัฏฐ์ สวัสดิวิศิษฏ์, 2556)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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2. วิธีดาเนินการวิจยั

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเทศบาลนครรังสิ ต จานวน
270 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูล จากการศึ กษา ตารา เอกสาร
บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อมาใช้เป็ นแนว
ทางการสร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย แบบออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล
สภาพแวดล้อมในการทางาน คุณภาพชี วิตในการทางาน และ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และนาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ผสู ้ อน เพื่อเป็ นการตรวจสอบ ขอคาแนะนาใน
การน ามาปรั บปรุ งแก้ไขให้ เหมาะสมกับจุ ดประสงค์ ของ
การศึกษา ก่อนนาแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในสานวนการใช้ภาษาที่ เกี่ ยวข้องกับข้อคาถามและพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ข้อมู ลจากแบบสอบถามประมวลผลโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติสาหรับการทาวิจยั (SPSS) และใช้สถิ ติใน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ สถิ ติพรรณนา โดยการหาร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยและใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิ ติ ทดสอบ t (Independent Samples t-test) การวิ เคราะห์
ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)

จากการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงาน
เทศบาลนครรังสิ ต พบว่าพนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 161 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.6 มี
อายุ 31-35 ปี จ านวน 90 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.3 มี ร ะดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.3 มี
ระยะเวลาการทางาน 6-10 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ
30 มี รายได้ต่อเดื อน 15,011-20,000 บาทต่อเดื อน จานวน
124 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.9
ตารางที่ 1 สรุ ป ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ของเทศบาลนครรังสิ ต
สภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน

ระดับความคิดเห็น
x̅

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ
สภาพแวดล้อมด้าน
สังคม
สภาพแวดล้อมด้าน
จิตใจ

S.D. แปลผล อันดับ

3.90 0.46

มาก

(1)

3.41 0.41

มาก

(3)

3.51 0.43

มาก

(2)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานเทศบาลนครรังสิ ต
ตารางที่ 2 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ระดับความคิดเห็น

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
x̅

ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า
โอกาสและการพัฒนาขีดความสามารถผูป้ ฏิบตั ิงาน
การมีพนั ธะทางสังคม
ความสมดุลของช่วงเวลาชีวติ

3.39
3.51
3.55
4.00
3.34
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0.58
0.59
0.56
0.64
0.67

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

อันดับ
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

ตารางที่ 3 สรุ ปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิ ทธิภาพในการทางาน
ระดับความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการทางาน

S.D.
0.56
0.62
0.62

x̅

คุณภาพของงาน
ปริ มาณงาน
เวลาที่ใช้ทางาน

3.94
3.84
3.90

แปลผล
มาก
มาก
มาก

อันดับ
(1)
(3)
(2)

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลนครรังสิ ต
ประสิทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
คุณภาพของงาน
ปริมาณงาน
เวลาทีใ่ ช้ ทางาน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของหน่วยงาน
ระยะเวลาการทางาน
รายได้ต่อเดือน

t = 4.251, Sig. = 0.000*
F = 3.918, Sig. = 0.004*
F = 0.514, Sig. = 0.599
Welch = 12.420, Sig. = 0.000*
F = 0.149, Sig. = 0.931
F = 1.811, Sig. = 0.127

t = 3.861, Sig. = 0.000*
F = 2.131, Sig. = 0.077
F = 0.736, Sig. = 0.480
Welch = 13.394, Sig. = 0.000*
Welch = 1.756, Sig. = 0.159
Welch = 0.388, Sig. = 0.816

t = 3.326, Sig. = 0.001*
Welch = 3.629, Sig. = 0.009*
F = 0.208, Sig. = 0.813
Welch = 14.318, Sig. = 0.000*
Welch = 0.124, Sig. = 0.946
Welch = 2.750, Sig. = 0.037*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
คุณภาพของงาน
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
ꞵ
(Constant)
1.950
0.331
5.893
0.000*
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.415
0.075
0.338
5.549
0.000*
0.827
1.209
สภาพแวดล้อมด้านสังคม -0.235 0.096
-0.171
-2.442
0.015*
0.630
1.587
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ
0.334
0.091
0.258
3.668
0.000*
0.623
1.606
R = 0.427 R2 = 0.182 Adjusted R2 = 0.173 SEest = 0.510 F = 19.722 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.713
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน ด้านคุณภาพของงาน ปริ มาณ
งาน และ เวลาที่ใช้ทางาน แตกต่างกัน อายุต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน ด้านคุณภาพของงานและเวลาที่

ใช้ทางาน แตกต่างกัน ประเภทของหน่วยงานต่างกัน ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทางานด้านคุณภาพของงาน ปริ มาณ
งาน และเวลาที่ใช้ทางาน แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน
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ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้านเวลาที่ ใช้ทางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในเรื่ องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม
ด้า นจิ ต ใจ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานในด้า น
คุณภาพของงาน แต่สภาพแวดล้อมด้านสังคมส่ งผลทางตรง
ข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานใน
เรื่ องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม

ด้า นจิ ต ใจ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานในด้า น
ปริ มาณงาน แต่สภาพแวดล้อมด้านสังคมส่ งผลทางตรงข้าม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานใน
เรื่ องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการทางานในด้านเวลาที่ใช้ทางาน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
ปริ มาณงาน
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
ꞵ
(Constant)
2.041
0.374
5.460
0.000*
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.508
0.085
0.371
6.009
0.000*
0.827
1.209
สภาพแวดล้อมด้านสังคม -0.310 0.109
-0.202
-2.855
0.005*
0.630
1.587
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ
0.248
0.103
0.172
2.413
0.017*
0.623
1.606
R = 0.401 R2 = 0.161 Adjusted R2 = 0.151 SEest = 0.576 F = 16.975 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.620
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
เวลาที่ใช้ทางาน
Unstandardized Standardized
Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
Tolerance
VIF
ꞵ
(Constant)
1.844 0.377
4.896 0.000*
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.461 0.085
0.338
5.415 0.000*
0.827
1.209
สภาพแวดล้อมด้านสังคม -0.127 0.110
-0.083
-1.162 0.246
0.630
1.587
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ
0.197 0.103
0.137
1.901
0.058
0.623
1.606
R = 0.376 R2 = 0.141 Adjusted R2 = 0.131 SEest = 0.580 F = 14.565 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.672
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ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของคุณภาพชี วิตในการทางานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
คุณภาพของงาน
ตัวแปร

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
ꞵ
1.917 0.229
8.376

Collinearity Statistics
Sig.
0.000*

Tolerance

VIF

(Constant)
ด้านรายได้และผลประโยชน์
-0.051 0.063
-0.052
-0.806 0.421
0.635
1.576
ตอบแทน
ด้านความมัน่ คงและ
0.179 0.070
0.189
2.564 0.011*
0.497
2.012
ความก้าวหน้า
โอกาสและการพัฒนาขีด
0.086 0.080
0.087
1.081
0.280
0.420
2.381
ความสามารถผูป้ ฏิบตั ิงาน
การมีพนั ธะทางสังคม
0.351 0.056
0.402
6.326 0.000*
0.667
1.500
ความสมดุลของช่วงเวลาชีวติ
-0.045 0.053
-0.053
-0.842 0.400
0.676
1.480
R = 0.539 R2 = 0.290 Adjusted R2 = 0.277 SEest = 0.477 F = 21.569 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.778
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของคุณภาพชี วิตในการทางานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
ปริ มาณงาน
ตัวแปร

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
ꞵ
1.705 0.260
6.549

Sig.
0.000*

Tolerance

Collinearity
Statistics
VIF

(Constant)
ด้านรายได้และผลประโยชน์
0.130 0.072
0.120
1.809
0.072
0.635
1.576
ตอบแทน
ด้านความมัน่ คงและ
0.159 0.080
0.150
1.993 0.047*
0.497
2.012
ความก้าวหน้า
โอกาสและการพัฒนาขีด
-0.076 0.091
-0.068
-0.837 0.403
0.420
2.381
ความสามารถผูป้ ฏิบตั ิงาน
การมีพนั ธะทางสังคม
0.426 0.063
0.437
6.749 0.000*
0.667
1.500
ความสมดุลของช่วงเวลาชีวติ -0.091 0.060
-0.097
-1.505 0.133
0.676
1.480
R = 0.511 R2 = 0.262 Adjusted R2 = 0.248 SEest = 0.542 F = 18.702 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.666
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้าน
เวลาที่ใช้ทางาน
ตัวแปร

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SEb
t
ꞵ
1.902 0.251
7.574

Collinearity Statistics
Sig.
0.000*

Tolerance

VIF

(Constant)
ด้านรายได้และผลประโยชน์
-0.123 0.069
-0.115
-1.782 0.076
0.635
1.576
ตอบแทน
ด้านความมัน่ คงและ
0.123 0.077
0.117
1.606 0.110
0.497
2.012
ความก้าวหน้า
โอกาสและการพัฒนาขีด
-0.064 0.088
-0.058
-0.734 0.463
0.420
2.381
ความสามารถผูป้ ฏิบตั ิงาน
การมีพนั ธะทางสังคม
0.523 0.061
0.538
8.582 0.000*
0.667
1.500
ความสมดุลของช่วงเวลาชีวติ 0.035 0.058
0.038
0.610 0.543
0.676
1.480
2
2
R = 0.554 R = 0.307 Adjusted R = 0.294 SEest = 0.523 F = 23.403 Sig. = 0.000* Durbin-Watson = 1.710
จากตารางที่ 8 พบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทางานใน
ด้า นความมั่น คงและความก้าวหน้า และการมี พ นั ธะทาง
สังคม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานในด้านคุ ณภาพ
ของงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทางานใน
ด้า นความมั่น คงและความก้าวหน้า และการมี พ นั ธะทาง
สังคม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานในด้านปริ มาณ
งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบว่าคุณภาพชีวิตในการทางานใน
ด้าน การมีพนั ธะทางสังคม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานในด้านเวลาที่ ใช้ทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
อภิปรายผล
งานวิจัย เรื่ อง สภาพแวดล้อมและคุ ณภาพชี วิต ใน
การท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนักงาน เทศบาลนครรังสิ ต สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้

ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ และ ประเภทของ
หน่ ว ยงาน ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพงาน ปริ มาณงาน และ เวลา
ที่ ใช้ทางาน แตกต่างกัน เนื่ องจากลักษะงานของเทศบาล
เป็ นการดาเนิ นงานด้านกฎระเบียบและเอกสาร ทาให้ความ
ถนัดของแต่ละเพศและแผนกมี ประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุ คคล จาแนกตามอายุ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพของ
งาน และเวลาที่ ใช้ทางาน แตกต่างกัน เนื่ องจาก อายุที่มาก
ขึ้นจะส่งผลทั้งทางความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นหรื อทางกายภาพ
ที่ ถดถอย และปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนักงาน ด้านเวลาที่ ใช้ทางาน แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นิ ตยา แหยมเจริ ญ (2559) ที่ พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล จาแนกตามอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการท างานของพนัก งาน ด้า นคุ ณ ภาพและเวลาที่ ใ ช้
ทางาน แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะมีสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ที่
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อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการท างาน ซึ่ ง พนัก งานที่ มี อ ายุม ากขึ้ น จะมี ผ ลท าให้
ได้รับค่าตอบแทนหรื อค่าจ้างมากขึ้น
สภาพแ วด ล้ อ มใ นการท างาน ใ น เ รื่ องของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมด้านจิ ตใจ
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนัก งาน ด้า น
คุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาที่ใช้ทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ในเรื่ องของ สภาพแวดล้อม
ด้ า นสั ง คม ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนัก งาน ด้า นคุ ณ ภาพของงานและด้า นปริ ม าณงาน ใน
ทิ ศทางตรงกันข้าม เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้ า นจิ ต ใจเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการด าเนิ น กิ จ การของ
องค์ ก ารในการเอื้ อ อ านวยต่ อ การท างานและอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ส่ ว นในด้ า นสั ง คมอาจจะส่ ง ผลทางลบได้
เนื่ อ งจากการท างานร่ ว มกัน กับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ น
ร่ ว มงานที่ ห ลากหลายอาจท าให้ เ กิ ด ความเครี ย ดในการ
ท างานได้ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของธนากร เกื้ อ ฐิ ติ พ ร
(2556) ที่ พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของธนาคาร
ออมสิ นในเขตจังหวัดนครราชสี มาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสิ นมีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์ก รที่ ดีเป็ นสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อ ต่อ การทางาน
และเป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ให้พ นัก งานเกิ ด ความสบายใจและมี
ความสุ ขในการทางานอันจะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานของ
พนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน ามาซึ่ งความส าเร็ จ ของ
องค์กร และ ธริ นทร์ มาลา (2557) ที่ พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ด้ า นบรรยากาศองค์ ก รที
เอื้ออานวยต่อการพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
คุณภาพชี วิตในการทางาน ในด้านการมีพนั ธะทาง
สังคม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ด้า นคุ ณ ภาพของงาน ปริ ม าณงาน และเวลาที่ ใ ช้ท างาน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ในด้ า นความมั่ น คงและ
ความก้า วหน้า ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการทางานของ

พนักงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านปริ มาณงาน เนื่ องจาก
พันธะทางสังคมเป็ นความผูกพันอย่างลึกซึ้ งการกระทาตน
ให้มีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถจุนเจือพันธะทางสังคมนั้น ๆ
และพัฒ นาตนให้ เ กิ ด ความมั่น คงและก้า วหน้า ในอาชี พ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภคณัฏฐ์ สวัสดิ วิศิษฏ์ (2556) ที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากถึ งมาก
ที่ สุด อันเป็ นผลมาจากการที่ หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญ บุ รี มี ก าหนดอัต ราค่ า จ้า งในอนาคต สวัส ดิ ก าร
ค่อนข้างสู ง และเหมาะสมกับปริ มาณงานของงาน รวมถึง
ผูบ้ ริ หารจะให้ความเป็ นธรรมและการนาเอาระบบการเลื่อน
ขั้นเงิ นเดื อนมาใช้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้พนักงานและข้าราชการ
สามารถพัฒนาตนเองและสร้ างความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพต่อไปได้ กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) พบว่า หากพิจารณา
ในด้านของภาระงานที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ
วิชาชีพเฉพาะของเจ้าพนักงานชวเลขกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
นั้นถือว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั และ
มี ความสมดุ ล และมี ความมัน่ คงและความก้าวหน้า ทาให้
คุณภาพชีวติ การทางานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. องค์กรควรมีการบริ หารงานด้านบุคคล โดยพิจารณา
ด้านคุ ณสมบัติให้สอดคล้องกับช่ วงอายุ เพื่ อ พัฒ นาให้เกิ ด
ความเชี่ยวชาญในการทางานและพิจารณาด้านเงิน เดื อนให้
เหมาะสม
2. องค์กรควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้านจิ ตใจให้เอื้ อต่อการทางานและอารมณ์ ความรู ้สึก
นอกจากนี้ ควรจะส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางสัง คมให้เ กิ ด การ
ทางานร่ วมกันอย่างมีความสุดและลดความขัดแย้งในงาน
3. องค์ กรควรมี ก ารออกแบบสวัสดิ ก ารที่ มุ่ ง เน้ น
ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญที่มีความสัมพันธ์
กับพันธะทางสังคม และการพัฒนาตนให้เกิ ดความมัน่ คง
และก้าวหน้าในอาชีพ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. งานวิจัยครั้ งต่ อไปควรศึ กษาปั จจัยที่ เป็ นทัศนคติ
หรื อการสนับสนุนขององค์กร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน
2. งานวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพกับ
พนักงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
เอกสารอ้ างอิง
[1] กิ ติคุณ ซื่ อสัตย์ดี. (2557). คุณภาพชี วิตการทางานกับ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานชวเลข
สั ง กั ด ส านั ก งานเลขาธิ การสภาผู ้ แ ทนร าษฎร
(การศึ กษาค้ น คว้ า อิ สระรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริ ก).

(การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
[6] ภคณัฏฐ์ สวัสดิวศิ ิษฏ์. (2556). ความสัมพันธ์ของความ
พึงพอใจในการทางานกับคุณภาพชีวิตการทางานและ
ความผู ก พัน ในองค์ก รศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
ข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญ บุ รี . (การศึ กษาค้นคว้า อิ สระบริ หารธุ รกิ จ
มหาบั ณ ฑิ ต , มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี).
[7] วาริ ณี โพธิ ราช. (2558). คุณภาพชี วิตการทางานของ
ลู ก จ้ า งในมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฎ ราชวิ ท ยาลั ย .
(วิ ท ยานิ พ นธ์ สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

[2] ธนากร เกื้ อ ฐิ ติ ก ร. (2556). ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดนครราชสี มา.
(การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน).

[8] ศุ ภ ลัก ษณ์ พรมศร. (2558). ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สภาพแวดล้อมในการทางาน การรั บรู ้ รูปแบบภาวะ
ผู ้น าของพนัก งาน ความผู ก พัน ในงานกับ ความพึ ง
พอใจในงาน. (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

[3] ธริ นทร์ มาลา. (2557). การศึ ก ษาด้ า นวัฒ นธรรม
องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทางานของพนักงานเอกชน. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
นิพนธ์บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

[9] สุ กั ญ ญ า มี ส ม บั ติ . ( 2557). ภ า ว ะ ผู ้ ต า ม แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพที มงานที่ มีอิทธิ พลต่อองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ก รณี ศึ ก ษา กรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณะสุ ข . (การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ
บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี).

[4] นิ่ ม น วน ท อ ง แ สน . ( 2557). ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานกลุ่มธุรกิ จผลิต
เครื่ องส าอางในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี . (การศึ ก ษา
ค้น คว้า อิ ส ระบริ หารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต , มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
[5] นิ ต ยา แหยมเจริ ญ . (2559). ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
รู ปแบบภาวะผูต้ ามที่ มีความกล้าหาญพฤติกรรม ใน
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีและประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน.

[10] อุสุมา ศักดิ์ไพศาล. (2556). คุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

- 190 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสั งคมกับสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ การบูรณาการกระบวนการวิจัย
พิมพ์ นภัส ภูมกิ ติ ติพชิ ญ์ 1* และ ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์2
1
สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
นักวิชาการอิสระ
*
E-mail: pimnapat_i@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้การบูรณาการกระบวนการวิจยั ร่ วมกับวิธีการสอนแบบมี
ส่วนร่ วม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อม จานวน 581 คน ใน 3 ภาค
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อมมี 3 ด้าน ได้แก่ เกิดจากตัวนักศึกษามาก
ที่ สุด รองลงมาเกิ ดจากลักษณะรายวิชาที่ มีเนื้ อหาที่ ซับซ้อนเข้าใจยาก และเกิ ดจากอาจารย์ผูส้ อนพูดเร็ วและยกตัวอย่างไม่
ชัดเจน ผูเ้ รี ยนได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เช่น รู ปภาพ วิดีโอ หรื อยกตัวอย่างที่ใช้ของ
จริ ง โดยมีผลการประเมินการเรี ยนการสอนวิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อมภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในภาพรวมระดับมากที่สุด ( X =
4.56, SD = 0.63) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระดับมาก ( X = 4.40, SD = 0.70) และภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับมาก ( X = 4.42,
SD = 0.67) มีขอ้ เสนอแนะของผูเ้ รี ยนในทุกภาคการศึกษามีทิศทางไปทางบวกต่อวิธีการสอนดังกล่าว ส่ วนผลเชิงพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนสามารถทางานเป็ นที มและแก้ปัญหาโจทย์ที่กาหนดให้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การเลื อกเทคนิ คหรื อกิ จกรรมเพื่อ
บูรณาการกระบวนการวิจยั กับการเรี ยนสอนควรพิจารณาถึงองค์ความรู ้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยนด้วย
คำสำคัญ: พัฒนาการเรี ยนการสอน การบูรณาการกระบวนการวิจยั วิธีการสอนแบบมีส่วนร่ วม
1. บทนา
ปั จ จุ บันสัง คมไทยมี กระแสการเปลี่ ย นแปลงด้าน
ต่างๆ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วมากจนส่ งผลให้เกิ ดวิกฤติการณ์
หลายรู ป แบบขึ้ นในสั ง คมทั้ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้นยังส่ งผล
ให้ เ กิ ด กระแสเรี ยกร้ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให้
การศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริ ง เป้ าหมาย
ของการจัด การศึ ก ษาจะต้อ งมุ่ ง สร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ มี
ลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุ่ง
สร้างคนหรื อผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะ
ที่มีศกั ยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคม
ไปสู่ ความสาเร็ จได้ (มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
,2555) ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ใน

บททั่วไปกาหนด ความมุ่งหมาย และหลักการในการจัด
การศึ ก ษาไว้ว่า “ต้อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทย ให้ เ ป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ สติ ..ความสุข” จึง
ถือเป็ นพันธะกิจที่สาคัญที่จะต้องจัดระบบการเรี ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเรี ยนการ
สอนในปั จ จุ บัน (ญาณั ญ ฎา ศิ ร ภัท ร์ ธ าดา, 2553:2) โดย
มาตรา 24 (2) และ (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึ กษา ให้เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การฝึ กทัก ษะการแสวงหาความรู ้ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา
ทั้งนี้ ในฐานะที่ ผูว้ ิจัยเป็ นอาจารย์ผูส้ อนสาขาวิช า
ศึ กษาทัว่ ไป ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุ รี วิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อม พบว่า นักศึ กษาที่

- 192 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

ลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าสั ง คมกับ สิ่ ง แวดล้อ มดัง กล่ า วโดย
ภาพรวมยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามจุดประสงค์ในรายวิชา
กล่ า วคื อ นัก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระของ
บ ท เ รี ยน ที่ เรี ย นไ ปคิ ด/สร้ างผ ลง าน /แก้ ปั ญหาใน
ชีวติ ประจาวันหรื อ ชุมชน สังคมได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึ กษา
สาขาวิชาศึ กษาทัว่ ไป ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาพัฒนาการ
เรี ยนการสอนโดยใช้การบูรณาการกระบวนการวิจยั ร่ วมกับ
วิธีการสอนแบบมีส่วนร่ วม อันเป็ นการให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้และได้รับประสบการณ์ในการทาวิจยั ของผูส้ อนที่
ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยตรง อีกทั้งจะเป็ นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยเพิ่มพูนความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา (Intellectual
Skill) ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึ กษาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวัน
และมี โ อกาสช่ วยจรรโลงสัง คมให้เ จริ ญ รุ่ งเรื อ ง อันเป็ น
บุ คลิ กภาพ และทัศนคติ ที่พึงประสงค์ให้สมกับความเป็ น
บัณฑิต
2. วิธีดาเนินการวิจยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้เ ลื อ กศึ ก ษาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) กับ นัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
สังคมกับสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2557
ถึงภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวนทั้งหมด 581 คน
ศึ ก ษาปั ญหาการจั ด การเรี ยนการสอนวิ ช าสั ง คมกั บ
สิ่ งแวดล้อม หาแนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชา
สังคมกับสิ่ งแวดล้อม และทดลองสอนเพื่อพัฒนาเครื่ องมือ
การใช้การบูรณาการกระบวนการวิจยั กับการเรี ยนการสอน
วิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อม
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีเครื่ องมีในการวิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมื อ การสอนแบบมี ส่ วนร่ วม (Active
Learning) โดยการบูรณาการกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย

กรณี ศึ กษา (Case study) โครงการวิ จั ย เรื่ อง
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนชนบทภายใต้แนวคิด
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส าหรั บ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ยงั่ ยืน โดยนาความรู ้จากการวิจัย ไป
เพิม่ เนื้อหาในบทที่ 6 เรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้อม
 กิ จกรรมการสร้ างแนวคิดการสื่ อความหมายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงงานทดแทน
 กิ จ กรรมการถอดรหั ส ความคิ ด การอนุ รั ก ษ์
พลังงานทดแทนสู่การใช้งานจริ ง
 กิ จกรรมโครงการสัมมนาและถ่ายทอดความรู ้จาก
ผลงานวิจยั ให้กบั นักศึกษา
 กิ จ กรรมการท างานเป็ นที ม หั ว ข้อ “การจัด การ
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มในชุ ม ชนหรื อภายในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
2.2 แบบทดสอบวัด ความรู ้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังการทดลองสอนแบบบูรณาการระบวนการวิจยั
2.3 แบบสอบถามการประเมิ นโครงการสัม มนา
และถ่ายทอดความรู ้จากผลงานวิจยั
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบูรณาการ
กระบวนการวิ จั ย ต่ อ การเรี ยนการสอนวิ ช าสั ง คมกั บ
สิ่ งแวดล้อม
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
เป็ นเครื่ องมือช่วย โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
3.1 ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ บรรยายลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ค่ า เ ฉ ลี่ ย ( Mean) เ พื่ อ จ า แ น ก แ ล ะ แ ป ล
ความหมายผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจการเข้า ร่ วม
โครงการสัมมนาและถ่ายทอดความรู ้จากผลงานวิจยั
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
ควบคู่กบั ค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
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3. ผลการศึกษาและอธิปรายผล
ระยะที่ 1 ศึกษาปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
สังคมกับสิ่ งแวดล้อม พัฒนาเครื่ องมือ และทดลองสอนด้วย
การบูรณาการกระบวนการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2557 นักศึกษาทั้งหมดเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะคหกรรม
ศาสตร์ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อมมี ปัญหา (จานวนผูต้ อบ 39 คน)
ระดับปานกลางมากที่ สุด (จานวนผูต้ อบ 22 คน) ร้ อยละ
56.41 โดยสรุ ปสาเหตุของปั ญหาเกิ ดจากตัวนักศึ กษามาก
ที่สุด นอกจากนี้ เกิดจากลักษณะรายวิชาเนื่ องจากมีเนื้อหาที่
ซับซ้อนเข้าใจยากทาให้นักศึ กษาไม่เข้าใจและมองไม่เห็น
ภาพ ประกอบกับอาจารย์ผูส้ อนพูดเร็ วและยกตัวอย่างไม่
ชั ด เจน กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ส่ ว นใหญ่ มี เ สนอแนะให้ มี ก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อที่จะทาให้นกั ศึกษาเข้าใจและ
สามารถทาข้อสอบได้มากขึ้น ควรมีสื่อมาประกอบการสอน
เช่น รู ปภาพ วิดีโอ หรื อการยกตัวอย่างที่ใช้ของจริ งจะทาให้
ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจมากขึ้นเพราะได้เห็นของจริ งได้เรี ยนรู ้
ด้วยตัวเอง
แนวทางพัฒนาเครื่ องมือการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรี ยนการสอนวิ ชาสั งคมกั บสิ่ งแวดล้ อม โดยเพิ่ ม เนื้ อ หา
โครงการวิ จั ย เป็ นกรณี ศึ ก ษา (Case study) ส าหรั บ การ
ยกตัวอย่างแนวทางจัดการสิ่ งแวดล้อมทางสังคมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มกิจกรรมการสร้างแนวคิด
การสื่ อความหมายเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ พร้ อ มท า
แบบทดสอบการสรุ ปแนวคิ ดการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้า น
การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานทดแทนการใช้ไ ฟฟ้ า จากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ดว้ ยแผนภาพ Functional type process
ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า นักศึกษาร้อยละ 61.54 เห็น
ว่ารู ปโลโกมือคือรู ปที่เหมาะสมสาหรับการสื่ อความหมาย
เพื่อการประชาสัม พันธ์ด้านการอนุ รั กษ์พ ลังงานทดแทน
มากที่ สุด ส่ วนนักศึ กษา ร้อยละ 38.56 เห็ นว่าควรเลือกรู ป
อาคารและตึ ก เป็ นโลโกเพื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ ด้านการ
อนุ รักษ์พลังงานทดแทน ซึ่ งทั้งสองกรณี ต่างให้เหตุผลใน

การตัดสิ นใจเลื อกต่างกันแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อัน
แสดงถึ งพัฒนาการคิ ดของผูเ้ รี ยนให้มีค วามสามารถด้าน
ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ จุดเน้นคือการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ให้สามารถคิดและตั้งคาถามกระตุน้ ให้เกิ ดความสนใจใฝ่ รู ้
และคิ ด หาค าตอบที่ ถู ก ต้อ ง ค าถามมี ส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะจุ ด
ประกายให้ผูเ้ รี ยนฉุ กคิ ด เกิ ดข้อสงสัย ใคร่ รู้เพื่อแสวงหา
คาตอบ ดังนั้น แนวทางนี้ คือการใช้คาถามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
คิ ดเป็ น คิ ดได้ การใช้คาถามเพื่อให้เกิ ดกระบวนการคิ ดมี
หลากหลาย อันเป็ นการเรี ยนรู ้แบบพัฒนากระบวนการคิด
ด้วยการใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ส่ วนผลการเลือกคาตอบสาหรับการสรุ ปแนวคิดการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมด้านการอนุ รักษ์พลังงานทดแทนการใช้ไ ฟฟ้ า
จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์เ ป็ นแผนภาพ Functional type
process พบว่า นักศึ กษาเกื อบทั้งหมด ร้อยละ 82.05 เลือก
คาตอบที่ให้มาใส่ในแผนภาพได้อย่างถูกต้อง อาจเป็ นเพราะ
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสรั บประสบการณ์ จากกรณี ศึกษา (Case
study) ตัวอย่างแนวทางจัดการสิ่ งแวดล้อมทางสังคมตาม
หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ น าไปสู่ ก ารได้รั บ การ
กระตุน้ ให้สะท้อนสิ่ งต่างๆ ที่ ได้จากประสบการณ์อ อกมา
เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรื อวิธีการใหม่ๆ
กิจกรรมการถอดรหัสความคิดการอนุรักษ์ พลังงาน
ทดแทนสู่ การใช้ งานจริ ง โดยการน าผลการตัด สิ น ใน
เลื อกโลโกการสื่ อความหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ดา้ น
การอนุ รักษ์พลังงานทดแทนไปจัดทากระเป๋ าลดโลกร้อน
และแจกให้กบั นักศึ กษา เพื่อสร้างจิ ตสานักและพฤติกรรม
ในการช่วยลดโลกร้อน
ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนวิ ช าสั ง คมกั บ
สิ่ งแวดล้ อม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พบว่ามีผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนอาจารย์ผสู ้ อนในภาพรวมระดับมากที่สุด (
X =4.564) รวมถึ ง ผลการประเมิ น ในทุ ก ข้อ ค าถามย่ อ ย
เช่นกัน นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังได้เสนอความคิดเห็นต่อรายวิชา
ไว้ว่า วิชาและอาจารย์ทาให้ได้รู้จกั สภาพเเวดล้อม เราควร
รักษาวิธีแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ เราสามารถนาความรู ้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น

- 194 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

ระยะที่ 2 ปรั บ ปรุ ง วิธ ีก ารบู ร ณาและทดลองสอนเพื ่อ
พัฒ นาเครื่ อ งมื อ การบู ร ณาการการวิจ ัย กับ การเรีย นการ
สอนวิช าสั ง คมกับ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ในภาคเรี ย นที ่ 1 ปี
การศึ กษา 2558
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากเป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผูว้ ิจัยได้ใช้เครื่ องมือเดิ มแต่เพิ่มเนื้ อหา/
ขั้นตอนกระบวนการวิจยั กับการเก็บข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
ใน Power Point บทที่ 6 และเพิ่ ม โครงการสั ม มนาและ
ถ่ายทอดความรู ้ จากผลงานวิจัยเรื่ อง “แนวทางการพัฒนา
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยงั่ ยืน”สู่
ผูเ้ รี ยน และปรับเพิ่มชิ้นงานเป็ นกลุ่ม โดยมีผลการประเมิน
โครงการสัมมนาและถ่ายทอดความรู ้จากผลงานวิจยั มีดา้ น
เนื้ อ หาในภาพรวมระดับ มาก ( X = 4.10) ด้า นวิ ท ยากร
พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมระดับมากที่ สุ ด ( X =
4.33) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยงั่ ยืนก่อน
เข้าร่ วมโครงการฯ เพียงเล็กน้อยมากที่ สุด (ร้อยละ 85.71)
หลังเข้าร่ วมโครงการฯ มีความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ที่ ยงั่ ยืน
เพิ่มขึ้นมาก (ร้อยละ 85.71) ส่ วนผลการเรี ยนรู ้ โดยใช้การ
ทางานเป็ นทีม พบว่ามีผลการรายงานเป็ นที่ น่าพอใจ ที่เป็ น
เช่นนี้ เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากสภาพจริ ง ได้เรี ยนรู ้จาก
แหล่ ง เรี ยนรู ้ จ ะเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คล สถานที่ ธรรมชาติ
หน่ วยงาน องค์กร ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอื่ นๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถศึ กษาค้น คว้าหาความรู ้ ห รื อ เรื่ อ งที่ สนใจได้จ าก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ที่เป็ นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การบู ร ณาการ
กระบวนการวิ จั ย ต่ อการเรี ย นการสอนวิ ช าสั ง คมกั บ
สิ่ งแวดล้ อม โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งหมด
(ร้ อยละ 98.96) มี ความพึงพอใจระดับมาก ( X =4.12) ต่อ
แนวทางต่อการบูรณาการกระบวนการวิจยั ต่อการเรี ยนการ
สอนวิชาสังคมกับสิ่ งแวดล้อมของผูส้ อน และทุกกิ จกรรม
สามารถช่ วยพัฒนาที่ สะท้อนได้จากผูเ้ รี ยนความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุดในเกือยทุกประเด็น ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
การคิด ( X =4.29), การพัฒนาทักษะการประมวลผล ( X
=4.23) ส่วนประเด็นทักษะการแก้ปัญหา ( X =4.04) , ทักษะ
การสื่ อสาร ( X =4.09) และทักษะการบริ หารจัดการเวลา (
X =3.96) มี ค วามพึ ง พอใจระดับ มาก โดยสอดคล้อ งกับ
มาตรา 24 (2) และ (3) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึ กษา ให้เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การฝึ กทัก ษะการแสวงหาความรู ้ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา (หน่วย
ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ งานบริ การการศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551)
ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนวิ ช าสั งคมกั บ
สิ่ งแวดล้ อม ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พบว่ามีผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนอาจารย์ผสู ้ อนในภาพรวมระดับมาก ( X =
4.395) โดยเฉพาะในข้อ ค าถามอาจารย์ มี ก ารวัด และ
ประเมิ นผลด้ ว ยวิ ธี การที่ หลากหลายและตรงตาม
วัตถุประสงค์ ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆ ได้แก่ อาจารย์มีการ
ชี้แจงลักษณะรายวิชา (เช่น วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา การวัด
และการประเมินผล) โดยการตอนอย่างชัดเจนในสัปดาห์
แรกของการเรี ยนการสอน, อาจารย์ มี วิ ธี การสอนที่
หลากหลาย ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจเนื้ อหาวิชาได้ง่าย, อาจารย์
สอนเนื้ อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา,
อาจารย์จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้นักศึ กษามี
ส่ วนร่ วม, อาจารย์มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิชาที่
สอน,อาจารย์ส่งเสริ มให้นักศึ กษาได้วิเคราะห์/แสดงออก/
แสดงความคิ ด เห็ น , อาจารย์มี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ความรั กองค์กร พร้ อมทั้งปลูกฝั งการมีระเบี ยบ
วินัย และความรับผิดชอบ, อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
เข้า พบและปรึ กษานอกเวลาเรี ยน, อาจารย์ส่ ง เสริ มให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม พร้อม
ทั้งแนะนาแหล่งความรู ้เพิ่มเติม, อาจารย์เข้าสอนสม่ าเสมอ
และตรงเวลา, อาจารย์มีการใช้สื่อการสอนที่ ส่งเสริ ม การ
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เรี ยนรู ้ แ ละง่ า ยต่ อ การเข้า ใจเนื้ อ หา, อาจารย์มี เ อกสาร
ประกอบการสอนครบถ้ว นตามเนื้ อหา, อาจารย์มี การนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนมีผลการ
ประเมินการเรี ยนการสอนระดับมากที่สุด โดยผูเ้ รี ยนยังได้
เสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ รายวิช า เช่ น อาจารย์มี ต ัว อย่า งใน
เนื้ อหาประกอบทาให้มีความเข้าใจมากขึ้นและบรรยากาศ
ในการสอนไม่น่าเบื่ อเกิ นไป, อาจารย์ได้มอบหมายงานที่ มี
ประโยชน์ ม ากส าหรั บ นักศึ ก ษาในงานรายงานแนวทาง
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในรั้วมทร.ธัญบุรี ซึ่งในการปฏิบตั ิงาน
ที่ได้รับมอบหมายนี้ ผมได้รับประโยชน์มากมายและได้เข้า
เนื้ อหาและความรู ้ในเรื่ องนั้นๆมากยิ่งขึ้นและนาไปปฏิบตั ิ
ได้ดว้ ย เป็ นต้น
ระยะที่ 3 สอนโดยการบู รณาการการวิจัยกับการเรียนการ
สอนวิชาสั งคมกับสิ่ งแวดล้ อมในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2558
นักศึกษาที่ลงเบียนเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผูว้ ิจัยได้ใช้เครื่ องมื อเหมือน
การศึ ก ษาระยะที่ 3 แต่ ไ ม่ ไ ด้ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
การบู รณาการกระบวนการวิจัยต่ อการเรี ยนการสอนวิ ช า
สังคมกับสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากผูส้ อนต้องการทดสอบวิธี
การบู ร ณาการวิ จัย กั บ การเรี ยนการสอนวิ ช าสั ง คมกับ
สิ่ งแวดล้อมว่าสามารถใช้ได้จริ งในรายวิชานี้ หรื อไม่ โดย
พิจารณาจากการสังเกตและผลการประเมิ นการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึ กษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 พบว่ามีผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนอาจารย์ผสู ้ อนในภาพรวมระดับมาก ( X =4.417) โดยมี
ผลการประเมิ นในทุ กข้อคาถามย่อ ยระดับมากที่ สุด ทั้งนี้
ผูเ้ รี ย นยัง ได้เ สนอความคิ ด เห็ น ต่ อ รายวิช า เช่ น ขอบคุ ณ
อาจารย์ที่แนะนาแต่สิ่งดีๆให้นะคะ อาจารย์สอนเข้าใจมาก
ชอบยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจานามาให้ใน
ชี วิตประจาวัน, อาจารย์สอนดี มากครับ มีการใช้บูรณาการ
การเรี ย นรู ้ น อกห้อ งเรี ย น ใช้กิ จ เสริ ม สอดแทรกความรู ้ ,

อาจารย์ส อนโดยการยกตัว อย่า งในชี วิต ประจ าวัน ท าให้
เข้าใจในเนื้ อหาวิชามากขึ้น สอนสนุ ก ไม่เครี ยด เป็ นต้น ที่
เป็ นเช่ นนี้ เพราะผูส้ อนได้พยายามปรับวิธีการสอนในวิชา
ดัง กล่ า วอย่า งต่ อเนื่ องโดยหวังให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้ จากความ
สนใจในหัวข้อที่ตนเองหรื อกลุ่มอยากรู ้อยากเรี ยนเองและ
ใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็ นแนวทางใน
การศึ กษา ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมื อปฏิ บัติกิจกรรมต่างๆ
เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รงกับ แหล่ ง เรี ย นรู ้ เ บื้ อ งต้น
ผู ้เ รี ย นสามารถสรุ ป ความรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง โดยผู ้ส อนจะ
สนับ สนุ น ให้ ผู ้เ รี ย นได้ศึ ก ษาค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง
เรี ยนรู ้ และปรับปรุ งความรู ้ที่ได้ให้สมบูรณ์ในหัวข้อนั้นๆ
4. สรุปผล
4.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า การเรี ยนรู ้ ที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค
หลากหลายรู ปแบบนามาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการ
กลุ่ม การฝึ กคิ ด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การ
สอนแบบร่ วมกันคิด จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยากรู ้
อยากเรี ยน ทั้งนี้การเลือกเทคนิค หรื อกิจกรรมเพื่อบูรณาการ
กับการเรี ยนสอนควรพิจารณาถึงองค์ความรู ้พ้นื ฐานเดิมของ
ผูเ้ รี ยน เช่น นักศึ กษาคณะคหกรรมศาสตร์ มีความแตกต่าง
จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
4.2 การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ บบความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยไม่ช้ ีนาว่าคาตอบใดผิดหรื อถูก แต่ให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ จักให้เหตุผลกับคาตอบที่ ตนได้เลื อ ก จะเป็ นการพัฒ นา
ทักษะความคิดเชิงบวก ความท้าทาย กระตือ รื อร้น ส่ งเสริ ม
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ในการคิ ด ที่ สัน ติ สุข ดังกิ จ กรรมการ
ถอดรหัสความคิดการอนุรักษ์พลังงานทดแทนสู่ การใช้งาน
จริ ง ที่เชื่อมโยงความคิดที่เป็ นระบบอย่างมีข้ นั ตอนจากง่าย
ไปยากและใกล้ตวั ไปไกลตัว โดยสามารถนาไปประยุกต์
เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ได้กบั วิชาอื่นๆ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั สร้างสรรค์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ตีความหมาย ภาพปริ ศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้
สมัยรัตนโกสิ นทร์(รัชกาลที่ 1-9) อันเป็ นแรงบันดาลใจที่สะท้อนหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา ให้เกิดองค์ความรู ้ในการ
สร้ างสรรค์จิตรกรรมปริ ศนาธรรม แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4 แสดงออกถึงความทุกข์ ความสุ ข และเป็ นการอนุ รักษ์ สื บสาน
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดการรับรู ้ปริ ศนาธรรม และเป็ นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในสังคมปั จจุบนั
จากการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ภาพปริ ศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้ ช่วงศิลปะรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ 19) จานวน 13 วัด ที่มีความโดดเด่น ดังปรากฏในวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และโรงมหรสพทางวิญญาณของท่านพุทธ
ทาสภิกขุ สวนโมกขลาราม จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ที่มีเนื้ อหาสะท้อนหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา สู่ การสร้างสรรค์
จิตรกรรม
กระบวนการวิจยั สร้ างสรรค์ นาผลสรุ ปการวิเคราะห์องค์ประกอบศิ ลป์ ภาพปริ ศนาธรรมในภาคใต้ แนวเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ ธุดงค์ 13 อสุ ภะ วรรณกรรมท้องถื่นภาคใต้ นามาสร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่ เสมือนจริ ง แนว
เรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4 (ความจริ งอันประเสริ ฐ) คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค
ผลการวิจัยสร้ างสรรค์ภาพปริ ศนาธรรม เป็ นการพัฒนาจากจิ ตรกรรม 2 มิ ติ สู่ จิ ตรกรรมเสมื อนจริ ง ที่ เกิ ดการ
สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ เกิดการรับรู ้ปริ ศนาธรรมที่ดีข้ ึนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ในความงาม ความดี ความ
จริ ง เป็ นการยกระดับจิตใจ เกิดคุณธรรมที่ดีงาม และเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
คาสาคัญ: ปริ ศนาธรรม ภาคใต้ การสร้างสรรค์จิตรกรรม อริ ยสัจจ์ 4
1. บทนา
ภาพปริ ศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็ น
ผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ทางด้า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ การศึ ก ษาวิจัย
วิเคราะห์ ตีความหมายจากภาพจิตรกรรม เป็ นการฉายภาพ
สะท้อนให้เห็ นถึ งหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า คติ
ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของผูค้ น ชีวิตทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่ งผลงานเหล่านี้ ถือเป็ นพุทธ
ศิลป์ อันทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสานและสื บทอด
ให้คงอยูแ่ ละร่ วมสมัยในสังคมปั จจุบนั
จิตรกรรมฝาผนังสร้างสรรค์จากสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
ให้ปรากฏออกมาเป็ นรู ปผลงานที่สมบูรณ์ดว้ ยสุ นทรี ยภาพ

อันเกิดจากความพากเพียรและพลังแห่ งความดลใจของช่ าง
โบราณ จะต้องมีจิตใจที่เพ่งพิศในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด
สมาธิและจินตนาการ(วรรณิ ภา ณ สงขลา, 2535: 1) เกิดเป็ น
ผลงานการสร้ างสรรค์ข้ ึ นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนาของช่างโบราณ มีความงดงามโดดเด่นเป็ น
เอกลัก ษณ์ ของคนในแต่ล ะท้อ งถิ่ น โดยแฝงคติ ความเชื่ อ
หลักธรรมคาสอน เทคนิ ค เชิ งช่าง อิทธิ พลร่ วมของช่างราช
สานักภาคกลาง (วรรณิ ภา ณ สงขลา, 2535: 22-29) ภาพ
ปริ ศนาธรรมในจิ ตรกรรมฝาผนังบ่งบอกถึ งความมีคุณค่า
ความงามทางสุ น ทรี ยภาพที่ ส ะท้ อ นศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี คติความเชื่ อ เนื้ อหาสาระตามหลักธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้า และเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สังคม
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วิถีชีวิตภูมิปัญญาและวิธีคิดของเชิงช่างโบราณในการสร้าง
งานจิตรกรรมไทย ดังปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้น
สมัย รั ชกาลที่ 3 และรั ชกาลที่ 4 ดัง ปรากฏการเขี ย นภาพ
ปริ ศนาธรรมของขรัวอินโข่ง วาดไว้ที่พระอุโบสถวัดบวร
นิ เวศ กรุ งเทพฯ ถื อว่าเป็ นแนวคิ ดสาคัญของภาพปริ ศ นา
ธรรมที่ได้สืบสานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ความโดดเด่นของภาพที่วาดโดยขรัวอินโข่ง คือการ
ริ เริ่ มใช้ เ ทคนิ คการวาดภาพตามหลั ก ทั ศ นี ยวิ ท ย า
(perspective) แบบตะวันตก ท้องฟ้ามีมิติจริ ง รวมถึงการใช้
สี อ่ อ นแก่ มี แ สงเงา ท าให้ภ าพมี ร ะยะใกล้ไ กล ลึ ก ตื้ น ดู
เหมื อ นจริ ง (วิไ ลรั ต น์ ยัง รอด และธวัชชัย องค์วุฒิ เ วทย์ ,
2559: 25) ซึ่ งการสร้างสรรค์รูปแบบของขรัวอินโข่ง ถือว่า
เป็ นแนวทางการวาดภาพปริ ศนาธรรม ที่มีความแปลกใหม่
และน่ าสนใจ เป็ นการก้าวข้ามกรอบและกฎเกณฑ์การวาด
แบบแนวจารี ตประเพณี จึ งเป็ นแนวทางและจุดเริ่ มต้นของ
การเปลี่ ย นแปลงทั้ งทางด้ า นเนื้ อหาและรู ปแบบการ
สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย และภาพปริ ศนา
ธรรมก็ปรากฏภายในจิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆในภาคใต้ ดัง
ปรากฏภาพปริ ศนาธรรมในโรงมหรศพทางวิญญาณของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
แต่ในปั จจุบนั ผูค้ น สังคม ไม่สนใจกับจิตรกรรมฝาผนังภาพ
ปริ ศนาธรรม ซึ่ งนับวันจะสู ญหายไม่ได้รับการกล่าวถึงและ
นามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมและดูห่างไกลจากผูค้ นสังคม อาจ
มองเป็ นเรื่ องน่ า เบื่ อ และถู ก มองข้า มท่ า มกลางสั ง คม
สมัยใหม่
การศึกษา การตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์จากภาพ
ปริ ศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคกลางและภาคใต้
ด้านรู ปแบบ เทคนิ คเชิ งช่าง เนื้ อหาสาระ คติความเชื่ อ การ
จัดองค์ประกอบศิ ลป์ สัญลักษณ์การแสดงออก และคุณค่า
ทางความงามของข้อ มู ล จิ ต รกรรมฝาผนั ง ดัง กล่ า ว มา
สร้ างสรรค์ผลงานภาพปริ ศนาธรรม แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4
(ความจริ งอันประเสริ ฐ ) เกิ ดความหมายใหม่และร่ วมสมัย
นาไปสู่ การเกิ ดผลต่อการรับรู ้ทางพุทธศาสนาที่ ดีข้ ึน และ

เป็ นแนวทางการสร้ างพุท ธศิ ล ป์ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในวัด ชุ ม ชน
สังคม ซึ่ งประกอบด้วยหลักธรรมคาสอน(อริ ยสัจจ์ 4)ให้กบั
ผูพ้ บเห็ นสังคม ชุ มชนได้ศึกษานาไปสู่ ความดี ความงาม
ความจริ ง ปรากฏในผลงานปริ ศนาธรรม ที่ บันทึ กไว้เป็ น
สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ไทยซึ่ งเป็ นการสื บทอดเผยแพร่
หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาให้กบั สังคมชุมชนต่อไป
2. การดาเนินการวิจยั สร้ างสรรค์
การวิ จั ย สร้ า งสรรค์ ไ ด้ ด าเนิ น การเป็ นขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้
1. การสารวจและศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ศึ กษา
เอกสารและงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่
ศึกษา เพื่อเป็ นความรู ้พ้นื ฐาน ในการทาการวิจยั
2. การวิเคราะห์ ตีค วามหมาย ภาพปริ ศนาธรรมใน
ภาคใต้ วัดโพธิ์ ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และภาพปริ ศนา
ธรรม โรงมหรสพทางวิญ ญาณ วัด ธารน้ า ไหล สวนโมก
ขพลาราม สมัยรัตนโกสิ นทร์ ช่วงรัชกาลที่ 1-9 อันเป็ นแรง
บันดาลใจที่สะท้อนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
แนวเรื่ องปฏิ จ จสมุ ป บาท ไตรลัก ษณ์ ธุ ด งค์ 13 อสุ ภะ
วรรณกรรมท้อ งถื่ น ภาคใต้ ด้า นรู ป แบบ เทคนิ ค เชิ ง ช่ า ง
เนื้ อหาสาระ คติ ความเชื่ อ การจัดองค์ประกอบศิ ลป์ และ
สัญลักษณ์ของการแสดงออก
สรุ ป การวิเคราะห์ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ใน
ภาพปริ ศนาธรรม เพื่อนาไปสู่ การสร้ างสรรค์ผลงานจิ นต
ภาพสมมติและจิตรกรรมปริ ศนาธรรม แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4
(ความจริ งอันประเสริ ฐ)
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิ ตรกรรมปริ ศนา
ธรรม (5 ผลงาน)
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. น าข้อ มู ล สรุ ปการวิ เ คราะห์ หลัก การจั ด
องค์ประกอบศิลป์ ภาพปริ ศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของ
ภาคใต้สมัยรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ 1-9) ที่สะท้อนแนวเรื่ อง
หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนามาสู่การสร้างสรรค์
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2. การสร้ างสรรค์ผ ลงานจิ นตภาพสมมติ และ
จิตรกรรมปริ ศนาธรรม มีรูปแบบเสมือนจริ งไม่จากัดเทคนิค
มีลกั ษณะตามความคิดเห็ นเฉพาะตน เพื่อให้เหมาะสมกับ
แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4

3. ประเมิ น ผลและตรวจสอบการสร้ า งสรรค์
ผลงานจิ น ตภาพสมมติ ด้วยตนเองและผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่ อ
ปรับปรุ งแก้ไขและขยายผลงานจิตรกรรมปริ ศนาธรรม
4. ขั้นเสนอผลงานการวิจยั สร้างสรรค์ โดยการ
นาเสอนผลงาน 5 ผลงาน ขนาด 60X 80 เซนติเมตร 4 ผลงาน
ขนาด 80X 100 เซนติเมตร 1 ผลงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั สร้างสรรค์
3. ผลการวิจยั สร้ างสรรค์
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตีความหมาย ภาพปริ ศนาธรรม
ในภาคใต้ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และภาพปริ ศนา

ธรรม โรงมหรสพทางวิญ ญาณ วัด ธารน้ า ไหล สวนโมก
ขพลาราม ที่สะท้อนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
แนวเรื่ อ ง ปฏิ จ จสมุ ป บาท ไตรลัก ษณ์ ธุ ด งค์ 13 อสุ ภ ะ
วรรณกรรมท้องถื่นภาคใต้

ภาพที่ 2 ภาพปริ ศนาธรรมในภาคใต้ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 3 ภาพปริ ศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ าไหล สวนโมกขพลาราม
1. รู ปแบบ มี รูปแบบการจัดองค์ประกอบและการ
แสดงออก คล้ายคลึงกับช่างหลวงภาคกลาง ดังเช่น วัดบวร
นิ เ วศวิ ห าร มี อิ ส ระในการแสดงออกของเนื้ อหา โดย
แบ่งเป็ นตอน สร้างความสัมพันธ์กลมกลืนด้วยเนื้ อหาและ
องค์ประกอบศิลป์ และสี สัน บรรยากาศกลมกลืนกันและมี
การผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งรู ปแบบ
ไทยประเพณี ศิลปะจีน ศิลปะตะวันตก ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้
2. เทคนิ คเชิงช่าง มีการสร้างความกลมกลืนทั้งภาพ
ของการใช้สีมีระยะมิติ ลึกตื้น กลมนูน และเป็ นเอกภาพทา
ให้มีบรรยากาศความสมบูรณ์ของเนื้ อหา และการประยุกต์
เทคนิ ควิทยาศิลปะตะวันตกกับแบบจิตรกรรมไทยประเพณี
เกิดบรรยากาศอารมณ์ความรู ้สึกและมีความเหมือนจริ งมาก
ขึ้น
3. เนื้ อหาสาระ มีเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนในพุทธ
ศาสนาตามคติความเชื่ อและความศรัทธาที่ มีมาแต่โบราณ
เพื่อให้ประชาชนพบเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจะได้รับรู ้ขบ
คิดและเกิดความคิดวิเคราะห์ ตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในหลั ก ธรรมคาสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ดั ง ปรากฏ
ภาพปฏิ จ จสมุ ป บาท ไตรลัก ษณ์ ธุ ด งค์ 13 อสุ ภ ะ และ
วรรณกรรมท้อ งถิ่ น ภาคใต้ อัน จะนาไปสู่ ค วามเข้าใจใน
อริ ยสัจจ์ 4 และเป็ นการนาไปสู่ปัญญาในการดาเนินชีวติ

4. คติ ค วามเชื่ อ ตามหลั ก ธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นหลัก และมี ความหลากหลายของคติความ
เชื่ อผสมผสานในภาพปริ ศนาธรรม เช่ น คติ ความเชื่ อของ
วัฒนธรรมจีน คติความเชื่อท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่
แสดงให้เห็นถึงเหตุแห่ งการเกิดทุกข์ ทางดับทุกข์ มรรคผล
ของการดับทุกข์
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
มีอิสระในการแสดงออกการสร้างสรรค์รูปทรงและมีความ
เป็ นเอกภาพกับเนื้ อหา แต่ใช้วิธีการเพิ่มและลดขนาดของ
ของรู ปทรงตามความสาคัญของเนื้อหา ในแต่ละช่องภาพจบ
เป็ นตอนในแต่ละผนัง แต่มีสัมพันธภาพต่อเนื่ องโดยรวม
ของเนื้อหาภาพ
6. สัญลักษณ์ของการแสดงออก ของรู ปทรงในภาพ
ปริ ศนาธรรมเป็ นโครงสร้ างในการแสดงออกตามแนวเรื่ อง
ของอารมณ์ ความรู ้ สึกในงาน เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจนาผูด้ ู ให้
เข้าถึงเนื้อหาภายในผลงาน
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สรุปการวิเคราะห์ มูลฐานค่ าจาเพาะ และความเชื่ อมโยงระหว่ างองค์ ประกอบศิลป์ และเนื้อหาทางศิลปะของภาพปริศนาธรรม
ช่ วงรัชกาลที่ 1-8
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์มูลฐานค่าจาเพาะ และความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบศิลป์ และเนื้อหาทางศิลปะ
องค์
ประกอบ
ศิลป์

ค่ า
จาเพาะ

ปฏิจจสมุ
ปบาท

ธุดงค์ 13

คุณสมบัต/ิ แนวเรื่ อง
อสุ ภะ 10 ไตรลักษณ์
ไตรภูมิ

วรรณกรร วรรณคดี
มท้ องถิ่น รามายณะ
ภาคใต้

เส้น
สี
รู ปร่ างรู ปทรง

มูลฐาน
(element)

บริ เวณ
ว่าง
พื้นผิว

น้ าหนัก

แสงเงา

ตามตารางที่ 1 เป็ นการสรุ ปการวิเคราะห์แนวเรื่ องที่
ปรากฏในภาพปริ ศนาธรรมของจิตรกรรมฝาผนังในภาคใต้
ช่ วงรั ชกาลที่ 1-8 ในลักษณะการจัดองค์ประกอบของมูล

ฐานค่าจาเพาะ ดังเช่ น การใช้สีมีท้ งั การใช้สีแบบเอกรงค์
และพหุ รงค์ และความมีอิสระในการใช้สีของช่างท้องถิ่ น
การวาดภาพรู ปร่ าง-รู ปทรง ที่มีท้ งั วางเคียงกัน และทับซ้อน
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ผลึกเข้าหากันของรู ปทรงซึ่ งมีความสัมพันธ์ตามเนื้ อหาภาพ
ที่แสดงออกของสัญลักษณ์ทาให้ภาพมีความเป็ นจริ ง เกิดมิติ
ระยะใกล้ กลาง ไกล จัดระบบที่วา่ งของภาพตามเนื้ อหาของ
ภาพ มี น้ าหนั ก แสงเงาทั้ง ระบายสี แ บนเรี ยบ และเกลี่ ย
น้ าหนักของสี ตามความเป็ นจริ ง เกิ ดความเป็ นเอกภาพของ
เนื้ อหาทั้งเชื่ อมโยงต่อเนื่ องหลายภาพ และจบเป็ นตอนๆ

โดยมีบรรยากาศเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ของวิธีการ หลักการ
เนื้ อหา เพื่อเป็ นการแสดงออกของแต่ละแนวเรื่ องที่มีความ
เป็ นนามธรรมในรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ที่จะนาไปสู่
การทดลองจินตภาพสมมติ และการสร้างสรรค์ปริ ศนาธรรม
ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์ มูลฐานค่ าจาเพาะ และความเชื่ อมโยงระหว่ างองค์ ประกอบศิลป์ และเนื้อหาทางศิลปะของภาพปริศนาธรรม
แนวเรื่ อง ปฏิจจสมุปบาท ภาพชุดแกะสลักไม้ ของเชอแมน และสมุดภาพปริศนาธรรมไทย (ช่ วงรัชกาลที่ 9)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์มูลฐานค่าจาเพาะ และความเชื่อมโยงองค์ประกอบศิลป์ และเนื้อทางศิลปะ
องค์
ประกอบ
ศิลป์

ค่ า
จาเพาะ

มูลฐาน
(element)

เส้น

คุณสมบัต/ิ แนวเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาท
วัฏฏสงสาร

ภูมขิ องจิต

สมุดภาพปริศนาธรรมไทย
ปฏิจจ
สมุปบาท

สี

รู ปร่ าง

รู ปทรง

พื้นผิว

บริ เวณ
ว่าง
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องค์
ประกอบ
ศิลป์

ค่ า
จาเพาะ

คุณสมบัต/ิ แนวเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาท
วัฏฏสงสาร

ภูมขิ องจิต

สมุดภาพปริศนาธรรมไทย
ปฏิจจ
สมุปบาท

มิจฉาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ

น้ าหนัก
-แสงเงา
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์มูลฐานค่าจาเพาะ และความเชื่อมโยงองค์ประกอบศิลป์ และเนื้อทางศิลปะ
องค์
ประกอบ ค่ าจาเพาะ
ศิลป์

ทุกข์

คุณสมบัต/ิ แนวเรื่ อง
ภาพชุดแกะสลักไม้ ของเชอแมน
สมุทยั
นิโรธ

เส้น

สี

รู ปร่ าง
มูลฐาน
(element)
รู ปทรง

บริ เวณว่าง

พื้นผิว
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องค์
ประกอบ ค่ าจาเพาะ
ศิลป์

ทุกข์

คุณสมบัต/ิ แนวเรื่ อง
ภาพชุดแกะสลักไม้ ของเชอแมน
สมุทยั
นิโรธ

ทุกขนิโรธคามินี

น้ าหนักแสงเงา

ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็ นการสรุ ป การ
วิ เ คราะห์ ภ าพปริ ศ นาธรรมที่ ป รากฏในโรงมหรสพทาง
วิญญาณของท่านพุทธทาสภิกขุในช่วงรัชกาลที่ 9 แนวเรื่ อง
ปฏิ จ จสมุ ป บาท สมุ ด ภาพปริ ศนาธรรมไทย และภาพ
แกะสลักไม้ของเชอแมน ในลักษณะการจัดองค์ประกอบ
ของค่ามูลฐานจาเพาะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาทางศิลปะ ดังเช่น
การใช้ เ ส้ น สี มี ท้ ั งการใช้ เ ส้ น รู ปร่ าง รู ปทรง เป็ น
ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด รู ป ทรงที่ สั ม พัน ธ์ กับ
เนื้ อหาดังเช่ น ภาพชุ ดแกะสลักไม้ของเชอแมน โดยขยาย
รู ปทรงให้มีความโดดเด่ น ชัดเจน และการทับซ้อนบังกัน
เกี่ยวพันกันของรู ปทรง ทาให้เกิดค่าน้ าหนัก พื้นผิวที่มีความ
แตกต่างกันตามเนื้ อหา และเน้นพื้นที่วา่ งเป็ นส่ วนประกอบ
ของภาพ ท าให้รู ป ทรงเด่ น ชัด น่ า สนใจ และดึ ง ดู ด ความ
สนใจที่มีนยั ภายในรู ปทรง ส่ วนสมุดภาพปริ ศนาธรรมไทย
เน้นเส้น รู ปร่ าง รู ปทรงที่ เรี ยบง่ายตามอุดมคติ การวาดรู ป
รู ป ร่ า ง รู ป ทรงเคี ย งกัน ทับ ซ้อ นกัน เกี่ ย วพัน กัน เกิ ด มิ ติ
สัมพันธ์กันของเนื้ อหา พื้นที่ ว่างสี ดา และเรี ยบง่ าย ทาให้
รู ปร่ าง รู ปทรงเด่ น ชั ด ตามท่ า ทางการแสดงออกของ
สัญลักษณ์ ของเนื้ อหา น้ าหนัก และพื้นผิวของเส้น ทาให้
ภาพดูน่าสนใจ ขนาดสัดส่ วนมีความใกล้เคียงกัน ทาให้เกิด
ความเป็ นเอกภาพของเนื้ อหาที่ เชื่ อ มโยงกันทั้ง ภาพ ส่ วน
ภาพปฏิจจสมุปบาท การใช้เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรงมีความเป็ น
จริ ง การทับซ้อนบังกัน เกาะเกี่ยวกัน เป็ นไปตามเนื้อหา และ

ตามความเป็ นจริ งที่เกิ ดจากสี น้ าหนัก พื้นผิวที่ จบเป็ นภาพ
และต่ อ เนื่ อ งสั ม พัน ธ์ เ ป็ นวัฏ ฏสงสารกั น ทั้ งหมดตาม
แนวความคิดของภาพปฏิจจสมุปบาท
ผลการสร้ างสรรค์
แนวคิ ด ในการสร้ างสรรค์ จากการน าผลการการ
วิเคราะห์มูลฐานค่าจาเพาะ และความเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ศิ ลป์ และเนื้ อทางศิ ลปะ ภาพปริ ศนาธรรม มาสร้ างสรรค์
งานจิ ตรกรรมปริ ศนาธรรม ด้วยองค์ประกอบใหม่ เพื่อให้
เกิดผลต่อการรับรู ้หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา ของผู ้
พบเห็น สังคม ชุมชน
ความงาม
1) รู ปแบบ ลักษณะผลงานจิ ตรกรรมปริ ศนาธรรม
เสมือนจริ งที่มีลกั ษณะตามความคิดเห็นเฉพาะตน
2) เทคนิ ควิ ธี การ เน้ น กระบวนการความคิ ด
สร้ างสรรค์ ด้วยการผสมผสานความรู ้ ศิ ล ปะเทคนิ คทาง
จิตรกรรม (สุนทรี ยะ)
ความหมาย
เนื้ อหาสาระ การที่จะเข้าใจถึงปั ญญาในการรู ้เท่าทัน
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของโลกมนุษย์จะต้อ ง
เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า คือ อริ ยสัจจ์ 4
(ความจริ งอัน ประเสริ ฐ) ความจริ งที่ ท าให้ ผู ้ค นเข้า ถึ ง
กลายเป็ นอริ ยะ
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การตีความปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังภาคใต้ สู่ การสร้ างสรรค์ แนวเรื่ อง อริยสัจจ์ 4
ตารางที่ 4 การสร้างสรรค์แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4 เชื่อมโยงหลักองค์ประกอบศิลป์
หลักองค์ ประกอบศิลป์

แนวเรื่ องปริศนาธรรม
ช่ วงรัชกาลที่ 1-9
ปฏิจจสมุปบาท
ไตรลักษณ์
ไตรภูมิ (นรกภูมิ)
วรรณคดีรามายณะ
ปฏิจจสมุปบาท

การสร้ างสรรค์
ปริศนาธรรม
1) ทุกข์
ความทุกข์ สภาพที่
ทนได้ยาก
2) สมุทยั
เหตุแห่งทุกข์

ไตรลักษณ์
อสุภะ 10
ไตรภูมิ (นรกภูมิ)
ภาพแกะสลักไม้ของ
เชอแมน
ธุดงค์ 13

3) ทุกขนิโรธ
ความดับทุกข์

ปฏิจจสมุปบาท
วรรณคดีรามายณะ
ภาพปริ ศนาธรรมไทย
ภาพแกะสลักไม้ของ
เชอแมน
ไตรภูมิ (นรกภูมิ)
วรรณคดีรามายณะ
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4) ทุกนิโรธคามินี
ข้อ ปฏิ บัติ ใ ห้ถึ ง ความดับ
ทุกข์

แนวเรื่ อง
อริยสัจจ์ 4
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ภาพที่ 4 แม่น้ าตัณหา

ภาพที่ 5 อินทรี ย ์ (อายตนะ 6)

ภาพที่ 6 ภาระแห่งชีวติ

ภาพที่ 8 มรรคผล (ลาดับแห่งมรรคผล)

ภาพที่ 9 เรื อสัมมาทิฏฐิ

การสร้างสรรค์ภาพปริ ศนาธรรม 3 มิติ ชุดที่ 1 เน้น
โครงสร้างองค์ประกอบใหม่ให้เกิ ดความเป็ นเอกภาพของ
รู ปทรงกับเนื้ อหา ของ 1) ทุกข์ (ความทุกข์, สภาพที่ ทนได้
ยาก, สภาวะบี บ คั้น ) 2) ทุ ก ขสมุ ทัย (เหตุ เ กิ ด แห่ ง ทุ ก ข์ ,
สาเหตุให้ทุกข์เกิด) ได้แก่ ภาพแม่น้ าตัณหา(อยาก ยึด หลง),
ภาระแห่ งชี วิต (กายทางานหนัก-จิ ตว่องไวเหมือนลิง), ฝน

ตกซัดสาด ห้วงน้ าท่ วมใจ(ห้วงน้ าแห่ งความสนุ กสนาน),
อินทรี ย ์ (อายตนะ 6) ที่มาแห่ งการรับรู ้สู่ความทุกข์ตามการ
เห็น ได้ยนิ ได้สมั ผัส, ความโกรธ (ดับไฟโกรธได้อยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ข) ซึ่ งล้วนเป็ นเหตุเกิดแห่งทุกข์ และปั จจัยทาให้เกิดความ
ทุกข์ เป็ นทางขัดขวางสู่ทางพระนิพพาน
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การสร้างสรรค์ภาพปริ ศนาธรรม 3 มิติ ชุดที่ 2 แสดง
การจัด องค์ประกอบในการใช้สั ญ ลักษณ์ ของรู ป ทรง ซึ่ ง
แสดงถึง 3) ทุกขนิ โรธ (ความดับทุกข์) ได้แก่ ภาพที่เป็ นบ่อ
เกิ ดปั ญญาทาให้ภาวะตัณหาดับสิ้ นไป คื อ ภาพบาเพ็ญนว
โลกุตตรธรรม, อยูใ่ ห้เหมือนลิ้นงูในปากงู (โลกธรรม 8) และ
4) ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทา (ข้อปฏิ บตั ิให้ถึงความดับทุกข์)
ได้แก่ ภาพมรรคผล (ลาดับแห่ งมรรคผล) เป็ นการปฏิบตั ิการ
รักษาศี ล เพื่อให้เกิ ดปั ญญาที่ สงบเงี ยบริ มลาธาร ธรรมชาติ
ป่ าไม้ ภูเขา ที่ สัปปายะ, และสุ ดท้ายเป็ นภาพเรื อสัมมาทิ ฏฐิ
(ข้ามพ้นวัฏฏสงสารสู่นิพพาน)
4. สรุปผล
สรุ ปผลการวิจยั และการสร้างสรรค์จิตรกรรมปริ ศนา
ธรรม แนวเรื่ องอริ ยสัจจ์ 4
1) จากการวิเคราะห์ตีความหมาย ทาให้ได้ขอ้ มูลภาพ
ปริ ศนาธรรมในภาคใต้ด้านรู ปแบบ เทคนิ คเชิ งช่าง เนื้ อหา
สาระ คติความเชื่อ การจัดองค์ประกอบศิลป์ และสัญลักษณ์
ของการแสดงออก ในภาพปริ ศนาธรรมในภาคใต้ (สมัย
ศิ ลปะรั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่ 1 -9) เกิ ดโครงสร้ างในแต่ละ
กลุ่มของข้อมูล ที่สะท้อนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า

แนวเรื่ อง ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท ธุดงค์ 13 อสุภะ 10 ไตร
ภูมิ เชื่อมโยงคติความเชื่ อในพุทธศาสนาของท้องถิ่นภาคใต้
และเกิ ดองค์ความรู ้ เกิ ดประเด็น และเกิ ดแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
2) จากการสร้ า งสรรค์ ตี ค วามสั ญ ลัก ษณ์ ใ นการ
แสดงออกของ แนวเรื่ อง ปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์ ไตรภูมิ
สมุดภาพปริ ศนาธรรมไทย(สัมมาทิฏฐิ และ มิจฉาทิฏฐิ) ภาพ
แกะสลักไม้ของเชอแมน เกิ ดองค์ความรู ้ นามาสร้ างสรรค์
โครงสร้ า งองค์ป ระกอบใหม่ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ แนวเรื่ อง
อริ ยสัจจ์ 4 (ทุกข์ ทุกขสมุทยั ทุกขนิ โรธและทุกขนิ โรธคามิ
ปฏิปทา) เพื่อแสดงออกถึงความทุกข์ ความสุข และเกิดผลต่อ
การรับรู ้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
3) เกิ ด องค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กิ ด จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพปริ ศนาธรรมของภาคใต้ สร้างสรรค์
องค์ประกอบใหม่ แนวเรื่ อง อริ ยสัจจ์ 4 เกิ ดเป็ นจิ ตรกรรม
ปริ ศนาธรรม เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ภาพปริ ศนาธรรม ที่ ไม่มี
ในอดีตในจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีความเป็ นร่ วมสมัย ที่ผคู ้ น
สังคมได้ศึกษาเรี ยนรู ้ภาพปริ ศนาธรรมในสังคมปั จจุบนั และ
เป็ นการสื บสานอนุรักษ์ ทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม และเป็ น
การยกระดับจิตใจ นามาซึ่งเกิดคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม

ภาพที่ 10 แผนภูมิการวิจยั สร้างสรรค์จิตรกรรมปริ ศนาธรรม 3 มิติ
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อภิ ป รายผลการวิ จั ย และการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
จิตรกรรมปริศนาธรรม แนวเรื่ อง อริยสัจจ์ 4
1) รู ปแบบ เทคนิ คเชิงช่าง เนื้ อหาสาระ คติความเชื่ อ
การจัดองค์ประกอบและสัญลักษณ์ ของการแสดงออก ซึ่ ง
ปรากฏในวัดโพธิ์ ปฐมาวาส สงขลา ที่ มีความชัดเจนในการ
แสดงออกภาพปริ ศนาธรรม แนวเรื่ อง ปฏิ จจสมุปบท ไตร
ลัก ษณ์ นรกภู มิ ธุ ด งค์ 13 มี ล ัก ษณะการใช้ รู ป ทรงเป็ น
สัญลักษณ์แสดงออกอารมณ์ความรู ้สึกที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
ส ะ ท้ อ น ค ติ ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง ค น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา และวัดอื่ นๆ ของภาคใต้ที่ มี ภาพปริ ศนา
ธรรม ดังเช่น วัดชลธาราสิ งเห วัดป่ าศรี วัดโคกเคียน เป็ นต้น
เป็ นการนาเสนอเป็ นบางช่วงบางตอนที่สอดคล้อง หลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า คล้ายคลึงกับวัดบวรนิเวศ กรุ งเทพฯ
โดยฝี มื อของขรั ว อิ นโข่ ง ซึ่ งสร้ างขึ้ นร่ วมสมัยกับภาคใต้
และภาพปริ ศนาธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมก
ขพลาราม สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ จากการ
วิเคราะห์ดา้ นต่างๆ แล้ว สรุ ปได้วา่ มีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
2 มิติ และ 3 มิติ ใช้สัญลักษณ์ของรู ปทรง แสดงเนื้ อหาเป็ น
ตอนๆ และ เชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ทั้งหมดเป็ นหนึ่ งแนวเรื่ อง
ดังเช่น ภาพปฏิจจสมุปบาท ซึ่ งล้วนมีคติความเชื่อในการสื บ
สานหลักธรรมคาสอนพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะ
2) การสรุ ปหลั ก องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ แนวเรื่ อง
ปฏิ จจสมุปบาท ไตรลักษณ์ นรกภูมิ สมุดภาพปริ ศนาธรรม
ไทย ภาพแกะสลักไม้ของเชอแมน และสรุ ปการประมวลการ
สร้ างสรรค์ผลงานของศิ ลปิ น นามาจัดสร้ างองค์ประกอบ
ใหม่ แนวเรื่ องอริ ยสั จ จ์ 4 (ความจริ งอัง ประเสริ ฐ ) การ
สร้ างสรรค์ความสัมพันธ์ของรู ปแบบ เนื้ อหา รู ปทรง เกิ ด
ความเป็ นเอกภาพในผลงาน
ชุ ด ที่ 1 “ทุ ก ข์ แ ละทุ ก ขสมุ ทั ย ” ใช้แ นวคิ ดในการ
สร้างสรรค์ผลงานจากศาสตราจารย์ปรี ชา เถาทอง ด้วยการ
สร้ างผลงานจากนามธรรมสู่ รูปธรรม ผลงานจะต้องแสดง
อารมณ์ ความรู ้ สึกและมี จิ นตนาการ โดยการสร้ างผลงาน
แสดงถึงที่มา ที่เป็ น ที่ไป และการใช้ทฤษฎีการแสดงออก ซึ่ง

อารมณ์ของโคเช่ และซันตายานา ด้วยการแสดงออกของการ
ผสมผสานสี รูปทรง โดยการจัดสรรองค์ประกอบใหม่ให้เกิด
ความเป็ นเอกภาพของรู ปทรงกับเนื้ อหาของผลงาน และ
ดึ งดูดความสนใจกับคนดูและส่ งผลต่อการรับรู ้ที่ดีข้ ึน และ
ผลงานทั้ง หมดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ใน
ผลงาน
ชุ ดที่ 2 “ทุกนิโรธและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ใช้
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ของ
ศาสตราจารย์วิ โ ชค มุ ก ดามณี และขรั ว อิ น โข่ ง ในการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ทรงเป็ นเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ เนื้ อ หาทางพุ ท ธ
ศาสนานามาสร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่ ให้เกิ ดความเป็ น
เอกภาพของรู ปทรงและเนื้ อหาที่แฝงนัยของรู ปทรงทุกภาพ
และการใช้ทฤษฎีแสงเงาของศาสตราจารย์ปรี ชา เถาทอง ใน
การแสดงออกที่ เป็ นรู ปธรรมให้เกิ ดความงาม บรรยากาศ
แสง สี อารมณ์ความรู ้สึก ทางทัศนธาตุ เกิ ดเป็ นเอกภาพใน
อารมณ์ ความรู ้สึกถึงความสงบด้วย สี และแสง-เงา และความ
ทุกข์ของกิเลส ด้วยแสง-เงา สี สนั สี โทนร้อน แดง ส้ม น้าตาล
เป็ นต้น และเทคนิ คที่นามาใช้ท้ งั 2 ชุด ของแนวคิด อิมเพรส
ชัน่ นิ สม์ ด้วยการนาเอาแสง สี มาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศตาม
กาลเวลาที่แสงสาดส่ องตามความเป็ นจริ ง ของธรรมชาติ ใน
ภาพให้เกิ ดความเป็ นจริ ง สอดคล้องกับอารมณ์ ความรู ้ สึ ก
ของรู ป ทรงและเนื้ อ หาและโครงสร้ า งของแสง-เงา ให้มี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่ งการนาแนวความคิดของลัทธิ อิมเพรส
ชัน่ นิสม์ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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- 210 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

พฤติกรรมการบริโภคในสั งคมไทย
สงกรานต์ เอีย่ มรอด และ สมพร ธุรี*
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*
E-mail: Somporn_t@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคในสังคมไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ตีความ พฤติกรรม การบริ โภค
อาหารของคนไทย รวมทั้งสร้างองค์ความรู ้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัยที่มีลกั ษณะเฉพาะตน และสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมการบริ โภคในสังคมไทย
กระบวนการสร้ างสรรค์ เป็ นผลงานจิ ตรกรรม 2 มิ ติ รู ปแบบเหนื อจริ ง (Surrealism) โดยใช้เทคนิ คสี น้ ามัน (Oil
Color) บนผ้าใบ (Canvas) สะท้อนถึงการบริ โภคอาหารกับสารปนเปื้ อน เป็ นการถ่ายทอดและสื่ อให้เห็นถึงอันตรายที่แฝงมา
กับอาหารที่บริ โภคในปั จจุบนั มีการปรุ งแต่งอาหารให้เกิดรู ปลักษณ์สีสันที่สวยงาม ในรู ปลักษณ์ภายนอกที่ชวนรับประทาน
นั้นอาจมีพิษภัยที่แฝงอยู่ โดยใช้การสื่ อจากอาหารที่คนไทยนิ ยมรับประทาน นัน่ ก็คือ แกงถุง เพราะสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคม
แห่งการเร่ งรี บโดยเฉพาะสังคมเมือง ต้องแข่งขันกับเวลา แม่บา้ นส่วนใหญ่ออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้น แหล่งซื้อขายอาหาร
นอกบ้านเกิ ดขึ้ นมากมาย ดังนั้นแกงถุงจึ งตอบโจทย์ของการบริ โภคในสังคมปั จจุ บัน ทั้งหาซื้ อได้ง่ ายและราคาถู ก การ
สร้างสรรค์ผลงานนี้ จึงเป็ นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ ยวกับพิษภัยจาก การบริ โภคอาหารของคนใน
สังคมปั จจุบนั โดยการบริ โภคอาจไม่ได้คานึ งถึงความปลอดภัย และคุณประโยชน์ต่อ การบริ โภคอย่างแท้จริ ง ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ได้รับสารปนเปื้ อนที่ปนมากับอาหารที่เลือกรับประทานโดยไม่รู้ตวั
ผลการสร้างสรรค์จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารให้สะอาดและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดย
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดข้อเท็จจริ งของสาระวัตถุ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ทางศิลปะและทัศนธาตุ เกิด ความเป็ นเอกภาพ
เพื่อให้สิ่งที่ สร้างสรรค์น้ ี สามารถถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู ้ สึกส่ วนตัว ถ่ายทอดเรื่ องราวเหนื อธรรมชาติ เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงสังคมบริ โภคในปั จจุบนั ที่คนส่ วนใหญ่ตอ้ งทางานนอกบ้าน ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้
หรื อเวลาในการทาอาหารรับประทานมีนอ้ ยลง ทางเลือกของคนเหล่านี้ จึงเลือกซื้ ออาหารนอกบ้านรับประทาน เพราะมีความ
สะดวก รวดเร็ ว และไม่ยงุ่ ยากในการประกอบอาหาร
คำสำคัญ: การบริ โภค พฤติกรรมการบริ โภค การบริ โภคในสังคมไทย
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเจริ ญ ก้า วหน้า ด้า นเทคโนโลยีไ ด้ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความต้องการในชี วิตของผูค้ นมากขึ้น ซึ่ งได้ส่งผลกระทบ
ต่อ การดาเนิ นชี วิตประจาวัน มี การคิ ดค้นพัฒนารู ปแบบ
สิ น ค้า ให้ต อบสนองต่อ ความต้องการของผูค้ นให้ได้มาก
ที่สุด ทั้งในด้านการใช้สอยและรู ปลักษณ์หน้าตาของสิ นค้า
ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไปตามยุคสมัย รวมถึงการ

บริ โภคอาหารในปั จจุบนั ที่ได้มีการพัฒนาที่แตกต่างจากการ
บริ โภคในอดี ต ไปอย่ า งมาก ความเจริ ญที่ เ พิ่ ม ขึ้ นนี้ ได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป อาหารที่ ดู ภ ายนอกมี
รู ปทรง สี สันที่ สวยงาม น่ ารับประทานนั้น อาจมีสิ่งที่ เป็ น
อันตรายที่ ไม่สามารถมองเห็ นได้ ในการสื่ อหรื อสะท้อน
แนวความคิดเกี่ ยวกับผลงานศิลปะนั้น รู ปแบบผลงานที่ใช้
เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริ โภคในสังคมไทยจึงใช้
ศิ ล ปะแบบเหนื อ จริ ง (Surrealism) เพราะศิ ล ปะแนวนี้ จะ
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ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว เหนื อ ธรรมชาติ จิ น ตนาการเป็ นส่ ว น
สาคัญของการแสดงออก สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวความ
เป็ นจริ งในสังคมสู่ การสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนภาพและ
ข้อมูลได้เด่นชัด ทาให้ผเู ้ สพผลงานศิลปะเข้าถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ
จะสื่ อได้อย่างชัดเจน อาหารและโภชนาการเป็ นพื้น ฐาน
สาคัญของชีวิตมนุษย์ นับตั้งแต่ปฏิสนธิ ในครรภ์ของมารดา
จนกระทัง่ ถึงสิ้นอายุขยั คนเรากินอย่างไรสุขภาพก็เป็ นอย่าง
นั้น ดังคากล่าวที่วา่ “When you are what you eat” อย่างไรก็
ตามพฤติ ก รรมการกิ น หรื อ การบริ โ ภคอาหารในปั จจุ บัน
เปลี่ ย นไปจากอดี ต เนื่ อ งจากการพัฒ นาประเทศจาก
เกษตรกรรมไปสู่ อุตสาหกรรม ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ มอย่า ง
รวดเร็ วและต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนไทย ซึ่ งมี อิทธิ พลทาให้บุคคลและครอบครั วมีรูปแบบ
การดาเนิ นชี วิตเปลี่ยนไป ส่ งผลให้พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารเปลี่ยนตาม จนกระทัง่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาโภชนาการที่
หลากหลาย ซึ่ งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บที่
คร่ าชี วิ ต บุ ค คลในครอบครั ว ไปเป็ นจ านวนมาก เช่ น
โรคมะเร็ ง โรคไขมันในเลื อดสู ง โรคอ้วน และโรคหัวใจ
ขาดเลือด เป็ นต้น (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. 2558: 13 )
ดัง นั้น การบริ โ ภคในปั จ จุ บัน จึ ง เปลี่ ย นแปลงจาก
อดี ตมาก ด้วยเพราะเทคโนโลยีความทันสมัยที่ ช่วยในการ
ผลิ ต อาหาร หรื อรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป
กลายเป็ นสังคมที่เร่ งรี บ เวลาจึงมีค่าสาหรับคนในยุคสมัยนี้
ด้วยเหตุน้ ี การบริ โภคของคนในปั จจุบนั จึ งเน้นในรู ปแบบ
รวดเร็ ว รับประทานง่าย ไม่ยงุ่ ยากในการประกอบอาหาร ทา
ให้ อ าจมองข้า มถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ใ นอาหาร หรื อสาร
ปนเปื้ อนที่แฝงอยูใ่ นอาหาร ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มาก
ในปั จจุบนั
จากการที่ขา้ พเจ้าใช้ชีวติ และเติบโตในสังคมไทย จะ
เห็ นว่าปั จจัยที่ ส่งผลให้พฤติ กรรมการบริ โภคของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปคือ

1) แม่บา้ นส่วนใหญ่ออกไปทางานนอกบ้านเพิ่มมาก
ขึ้ น เมื่ อสังคมเริ่ มเปลี่ ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็ นสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผหู ้ ญิงมีสิทธิหลาย ๆ อย่าง
เท่ า เที ย มกับ ผูช้ าย ทั้ง การศึ ก ษาและการทางาน หรื อ การ
ออกไปทางานนอกบ้านเป็ น working women เพิ่มมากขึ้ น
ทาให้เวลาส่ วนใหญ่ของผูห้ ญิงที่ เคยอยู่ในบ้านเปลี่ยนเป็ น
อยู่นอกบ้านเพื่อทางานเพิ่มขึ้น จึ งมีเวลาเหลือน้อยสาหรับ
งานในบ้านโดยเฉพาะงานด้านอาหาร
2) มีแหล่งบริ การอาหารนอกบ้านเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง
ในระดับ ที่ ไ ด้ม าตรฐานและไม่ ไ ด้ม าตรฐาน อัน ได้แ ก่
ร้านอาหารในรู ปแบบต่าง ๆ มีหลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับห้องอาหารภัตตาคาร จนกระทัง่ ถึงหาบเร่ แผงลอยตาม
ข้างถนนหนทางหรื อตามบาทวิถี ทาให้คนส่ วนใหญ่นิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น
3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและแปร
รู ปอาหาร ปั จจุบนั ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และความเจริ ญ
ทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว สามารถตอบสนอง
ต่อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของครอบครั วไทยในยุค
ปั จจุบนั ได้อย่างดี เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ ความ
สะดวกสบายต่อการบริ โภคมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม
ในการบริ โ ภคอาหารที่ เปลี่ ย นไปเพื่ อความสะดวกสบาย
เช่น อาหารกระป๋ อง อาหารแช่เยือกแข็ง อาหารไมโครเวฟ
เป็ นต้น 4) เทคโนโลยีการสื่ อสารมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
ปั จจุบนั การสื่ อสารอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อยุค
ไอที (Information Technology : IT) เป็ นยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ด้านการสื่ อสารบนมือถือ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีแบบไร้
สายที่ ไ ร้ ขี ด จากัด เป็ นโลกไร้ พ รมแดน หรื อ ที่ เ รี ย กว่า ยุค
โลกาภิวตั น์ (Globalization) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการ
สื่ อสารนี้ มี ผลโดยตรงต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารของคนไทย พัฒ นาการของระบบข้อ มู ล
ข่ า วสาร และความเจริ ญ ก้า วหน้า ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร ผลไม้ มีผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาและ
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แปรรู ปอาหารใหม่ ๆ จานวนมาก ประกอบกับกลไกและ
เทคนิคของธุรกิจด้านการตลาดมีส่วนส่งเสริ มให้เกิดค่านิ ยม
ความเชื่อ และความต้องการบริ โภคอาหารตามสื่ อต่าง ๆ ทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปและกึ่งสาเร็ จรู ป ที่เต็มไปด้วยสาร
ปรุ งแต่ ง อาหาร (food additives) จ านวนมาก 5) การ
เลียนแบบวัฒนธรรมเมือง และวัฒนธรรมต่างประเทศ ผล
ของการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ท าให้ สั ง คมเกษตรกรรม
เปลี่ยนเป็ นอุตสาหกรรม สังคมชนบทกลายเป็ นสังคมเมือ ง
รู ปแบบการดาเนินชีวิตและแบบแผน การบริ โภคเปลี่ยนไป
ตามกระแสวัตถุนิยม บริ โภคนิ ยม มีการเลียนแบบและรั บ
เอาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารแบบตะวันตก ทั้งในรู ปของ
ฟาสต์ ฟู้ ด อาหารจานด่ ว น อาหารส าเร็ จ รู ป อาหารกึ่ ง
สาเร็ จ รู ป ที่ ห าได้ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว ท าให้ค นไทยและ
วัยรุ่ นไทย เชื่อว่าฟาสต์ฟ้ดู นั้นเป็ นสัญลักษณ์ของคนรุ่ นใหม่
ซึ่งส่วนมากเป็ นอาหารประเภทผัด ทอด ย่าง หรื อปิ้ ง
ดัง นั้น การบริ โ ภคอาหารในปั จ จุ บัน ส่ ว นใหญ่ จึง
ไม่ได้เกิดจากการที่บุคคลประกอบอาหารเอง หรื อครอบครัว
ท ารั บ ประทานกัน เองเหมื อ นแต่ อ ดี ต ท าให้ รู ป แบบการ
บริ โภคเปลี่ยนไปต้องซื้ อรับประทานแบบเป็ นอาหารสาเร็ จ
อาหารฟาสต์ ฟู้ ด อาหารส าเร็ จรู ป เป็ นต้ น ส่ ง ผลต่ อ
สารอาหารที่ ร่ า งกายได้รั บ สิ่ ง เจื อ ปนจากการประกอบ
อาหาร วัต ถุ ดิ บ ใน การประกอบอาหารมี คุ ณ ภาพมี ส าร
ปนเปื้ อนหรื อ ไม่ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โ ภคจะไม่ ท ราบเลยว่า อาหารที่
รั บ ประทานเข้า ไปนั้น จะส่ ง ผลเสี ย และเป็ นอัน ตรายต่ อ
ร่ างกายมากน้อยเพียงใด การสร้ างสรรค์ผลงานในครั้ งนี้
ศิลปะที่นามาสร้างสรรค์เป็ นแนวทางเพื่อถ่ายทอดความคิด
อารมณ์ และความรู ้สึก มีท้ งั ศิลปิ นตะวันตกและศิลปิ นไทย
ศิลปิ นตะวันตกคือ ซัลวาดอร์ ดาลี ซึ่ งเป็ นศิลปิ นแนวเหนื อ
จริ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ผ ลงานแปลกแหวกแนวด้ว ยความคิ ด
สร้างสรรค์ลา้ ยุคและสไตล์การเขียนภาพในแบบฉบับของ
ตั ว เอง แต่ ล ะผลงานจะซ่ อนความหมายให้ ผู ้ ช มได้
จินตนาการและตีความเอาเองด้วยความรู ้สึกแปลกใหม่ เช่น
ภ า พ The Persistence of Memory ห รื อ ภ า พ น า ฬิ ก า

หลอมเหลว เป็ นหนึ่ งในภาพที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั มาก
ที่ สุดในโลก ทั้งนี้ ผลงานของ ซัลวาดอร์ ดาลี จึ งไม่เหมือน
ใคร และใช้ศิลปะแบบเหนื อจริ ง (Surrealism) ส่ วนศิ ลปิ น
ไทยที่ มีบทบาทต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิ ลปะครั้ งนี้ คื อ
ประทีป คชบัว ศิลปิ นผูม้ ีชื่อเสี ยงด้านการสร้างสรรค์โดยใช้
ศิลปะแบบเหนือจริ ง (Surrealism) นาพื้นฐานของความเป็ น
จริ งในสังคมแสดงออกมาในงานศิลปะซึ่งใช้จินตนาการ ใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน แสดงออกถึ งความเป็ นเอกลักษณ์
ของตนเอง
จากปั จจั ย ดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ ข ้า พเจ้ า สนใจที่ จ ะ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมพฤติ ก รรมการบริ โภคใน
สั ง คมไทย โดยข้า พเจ้า จะสร้ า งสรรค์ผ ลงานที่ เ ป็ นการ
ถ่ า ยทอดและสื่ อ ให้เ ห็ น ถึ ง อัน ตรายที่ แ ฝงมากับ อาหารที่
บริ โภคในปั จจุบนั ในรู ปลักษณ์ภายนอกที่ดูน่ารับประทาน
ของอาหารนั้นอาจมีพิษภัยที่แฝงอยู่ การสร้างสรรค์ผลงาน
ต้อ งการให้เห็ นถึ งรายละเอี ยดที่ มีความน่ าสนใจของการ
ได้รับสารปนเปื้ อนที่ปนมากับอาหารโดยไม่รู้ตวั ให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริ งของสาระวัตถุ รวมถึ งองค์ประกอบต่าง ๆ ทาง
ศิ ลปะและทัศนธาตุ ให้เกิ ดความเป็ นเอกภาพ เพื่อให้สิ่งที่
สร้างสรรค์น้ ี สามารถถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก
ส่ ว นตัว ในรู ป แบบผลงานจิ ต รกรรมเหนื อ จริ ง ประเภท
จิตรกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้น
ต่อไปได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ตีความ พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของคนไทย
1.2.2 เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ นการสร้ า งสรรค์
ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัยที่มีลกั ษณะเฉพาะตน
1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อน
พฤติกรรมการบริ โภคในสังคมไทย
1.3 ขอบเขตการสร้างสรรค์
1.3.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
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1) สภาพสังคมและวิถีชีวิตการบริ โภคของคน
ไทยในปั จจุบนั (พ.ศ. 2545-2561)
2) หนังสื อเกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร
1.3.2 ขอบเขตของการวิเคราะห์
1) วิเคราะห์ และตีความหมายสภาพสังคมและ
วิถีชีวติ ของคนไทยในปั จจุบนั
2) วิเคราะห์ และตีความหมายพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของคนไทย
3) วิเคราะห์ทศั นธาตุในอาหาร
4) วิเคราะห์แนวคิดของศิลปิ น
1.3.3 ขอบเขตของการสร้ างสรรค์ การ
สร้างสรรค์ 2 ชุด (ทั้งหมด 8 ชิ้นงาน)
1) รู ปแบบผลงาน
เป็ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานจิ ต รกรรม 2 มิ ติ
รู ปแบบเหนื อจริ ง (Surrealism) โดยถ่ายทอดเรื่ องราวเหนื อ
ธรรมชาติ
2) เทคนิค
มี ความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้เทคนิคสี นา้ มัน (Oil Color) บนผ้าใบ (Canvas) ขนาด
ผลงาน 150 X 180 ซม. (4 ชิ้น)
3) แนวความคิด
ได้จ ากการศึ กษาและพบเห็ นพฤติ กรรมการ
บริ โภคอาหารของคนไทย ทาให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ที่มาจาก
การบริ โภคอาหาร เนื่องจากอาหารที่บริ โภคในปั จจุบนั นั้นมี
การแฝงไปด้ว ยพิ ษ ภัย เจื อ ปนอยู่ภ ายในและได้ก่ อ ให้เกิ ด
ผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคที่ ร้ายแรง จึ งเกิ ดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้ได้ตระหนักถึงการบริ โภคอาหารอย่าง
ระมัดระวังต่อสารปนเปื้ อนที่ มาพร้ อมกับอาหาร โดยผ่าน
รู ปแบบของผลงานจิตรกรรมเหนือจริ ง (Surrealism)
1.4 วิธีดาเนินการสร้ างสรรค์
การสร้ า งสรรค์ผ ลงานจิ ต รกรรมพฤติ ก รรมการ
บริ โภคในสังคมไทย สะท้อนให้เห็ นถึงการบริ โภคอาหาร
กับ สารปนเปื้ อน เป็ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง

เนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ยวกับพิษภัยจากการบริ โภคอาหารของคน
ในสังคมปั จจุบนั ได้มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการสร้ างสรรค์ผลงาน ทั้งทางด้าน
เนื้ อหา รู ปแบบ และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.4.1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร
1) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- หนังสื อเกี่ ยวกับการบริ โ ภคอาหาร เนื้ อหา
ของข้อมูลในส่ วนนี้ จะทาให้ทราบเกี่ ยวกับปั จจัยเสี่ ยง และ
กลไกการท าให้เ กิ ด โรคอัน เนื่ อ งมาจากการรั บ ประทาน
อาหารไม่ถูกส่ วน สารอาหารไม่ครบถ้วน สามารถนาข้อมูล
ในส่ วนนี้ มาใช้ในการสร้างสรรค์และสะท้อนให้เห็นถึงการ
เลือกรับประทานอาหารในกระแสสังคมบริ โภคในปั จจุบนั
รวมทั้งผลเสี ยที่จะก่อให้เกิดแก่สุขภาพร่ างกาย หวังให้เห็น
ถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค และเลือกอาหารที่
เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
- งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งสารพิ ษ ในอาหาร ใน
การศึ ก ษาข้ อ มู ล นี้ อาหารย่ อ มเป็ นปั จจั ย หลั ก ในการ
ดารงชี วิต ซึ่ งในการรั บประทานอาจจะก่ อให้เกิ ดโทษต่อ
ร่ างกายได้เช่นกันเนื่ องจากสารพิษบางอย่างที่อยู่ในอาหาร
นั้น ๆ เราไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ทั้งสารที่พบใน
ธรรมชาติ เช่น สารจาพวกไซยาไนด์ (cyanide) ส่วนใหญ่จะ
พบในมัน ส าปะหลัง และถั่ว ลิ ส ง เมื่ อ รั บ ประทานเข้า ไป
ปริ มาณมาก ๆ จะทาให้หูหนวก ตาบอด และเป็ นอัมพาตได้
เป็ นต้น สารปนเปื้ อน เช่น โลหะ สารเคมี จุลินทรี ย ์ เป็ นต้น
และสารที่เติมลงไปในอาหาร เช่น สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น
สารแต่งรส สารกันบูด เป็ นต้น ซึ่ งล้วนแล้วแต่เกิ ดโทษกับ
ร่ างกายทั้งสิ้น
- ตัวการ์ ตูน ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ มีการ
สื่ อ ความหมายโดยใช้ต ัว การ์ ตู น แทรกอยู่ใ นอาหาร ตัว
การ์ ตูนเป็ นสื่ อความหมาย หมายถึง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร

- 214 -

The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON)

เช่น ตัวการ์ตูนรู ปทหารสูร้ บทามาจากพลาสติก หมายถึง สิ่ ง
ปนเปื้ อนที่ มี ค วามร้ า ยแรง พลาสติ ก เป็ นตัว แทนของสิ่ ง
ปลอมปนในอาหาร เป็ นต้น
- เว็บ ไซต์ต่ า งๆ บนอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ มี เ นื้ อ หา
เกี่ยวข้องกับสังคมบริ โภค ข้อมูลในส่วนนี้บ่งบอกชัดเจนใน
สภาพสังคมในปั จจุบนั ที่มีการบริ โภคเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพของสังคม เช่น เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี เป็ นต้น ทาให้
การเลือกบริ โภคอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้ง
หาซื้ อได้ง่ายขึ้นหรื อมีทางเลื อกในการรั บประทานอาหาร
มากขึ้น
2) ศิลปิ นที่เป็ นแรงบันดาลใจ - ซัลวาดอร์ ดาลี
มีการสร้างผลงานที่สื่อความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์จากสิ่ งที่
เกิ ด ขึ้ นหรื อพบเห็ น ในชี วิ ต จุ ด เด่ น ในการใช้ ภ าพเป็ น
สัญลักษณ์ในการแทนความหมายและความสัมพันธ์กบั สิ่ ง
ต่าง ๆ และการสร้ างสรรค์ผลงานมี การเปลี่ ยนสภาพของ
รู ปทรงที่เคยเป็ นอยู่
- มาร์ ค ชากัลป์ มีการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สี
ที่แสดงให้เห็นถึงความเพ้อฝัน ล่องลอย - ประทีป คชบัว มี
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีลกั ษณะนาเรื่ องราวจริ งของสังคม
มาสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นภาพที่ แฝงไปด้วยนัยยะ มี ขอ้ คิด
ต่าง ๆ ในรู ปแบบของการสะท้อนสังคม
1.4.1.2 ข้อมูลภาคสนาม
ข้อมูลที่ได้จากการออกสารวจพื้นที่
- เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่สารวจพฤติกรรม
การบริ โภคของคนในสังคมปั จจุบนั ตามสถานที่ ต่าง ๆ เช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร ตลาด ฯลฯ โดยใช้เครื่ องมือ คือ
แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตและวิเคราะห์
1.4.2. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1) วิเคราะห์ และตี ความสภาพสังคมและวิ ถี
ชีวติ ของคนไทยในปั จจุบนั
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางด้า นสภาพ
สังคมและวิถีชีวิต โดยข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
นั้น แต่อดีตการบริ โภคอาหารเป็ นไปเพื่อความอยูร่ อดหรื อ
การประทังชีวติ แต่ปัจจุบนั การบริ โภคเป็ นไปเพื่อความชอบ
สนองความต้อ งการ อุ ต สาหกรรมอาหารจึ ง มี ม ากขึ้ น
ร้านอาหารเพิ่มจานวนขึ้น มีอาหารให้เลือกหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เน้นความสะดวก
รวดเร็ ว ในสภาวะที่ตอ้ งใช้ชีวติ แบบเร่ งรี บ มีพฤติกรรม การ
แข่ ง ขัน กับ เวลา เพราะต้อ งการสร้ า งฐานะทางเศรษฐกิ จ
ให้กบั ตนเองหรื อครอบครัว และผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีชีวติ วัย
ทางาน จึ งเลื อกที่ จะรั บประทานอาหารนอกบ้าน หรื อซื้ อ
อาหารถุงจากนอกบ้านเข้ามารับประทาน เพราะมีรสชาติดี
สี สันชวนรับประทาน และมีความหลากหลายให้เลือก ตอบ
โจทย์ความเร่ งรี บในวัยแห่งการทางาน ความสะดวก รวดเร็ ว
ดังนั้นในการเลือกบริ โภคอาหารจึงถูกมองข้ามในเรื่ องความ
ปลอดภัย ความสะอาด คุ ณ ค่ า ทางอาหาร และพิ ษ ภัย ที่
ปนเปื้ อนมากับอาหาร ทาให้เกิดอันตราย โรคภัยต่อร่ างกาย
ของผูบ้ ริ โภค
2) วิเคราะห์ และตีความหมายพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของคนไทย
จากการศึ กษาข้อมูลวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากภาค
เอกสารและภาคสนาม รวมทั้งผลงานของศิ ลปิ นทาให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บริ โภคนิ ยม โดยได้มีการสื่ อความหมายในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยมีการวิเคราะห์ออกมาได้ดงั นี้
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ที่

ภาพองค์ ประกอบ
ในผลงาน

รู ปแบบ

เนื้อหา

1

ก๊อตซิลล่า

ตัวการ์ตูนก๊อตซิลล่า เป็ นสัญลักษณ์ที่แทน สารปนเปื้ อนหรื อสิ่ ง
แปลกปลอมในอาหาร

2

อุลตร้าแมน

ตัวการ์ ตูนอุลตร้าแมน เป็ นสัญลักษณ์ที่แทน สารปนเปื้ อนหรื อ
สิ่ งแปลกปลอมในอาหาร

3

ตุก๊ ตาทหารพลาสติก

ตุก๊ ตาทหารพลาสติก เป็ นสัญลักษณ์ที่แทน สารปนเปื้ อนหรื อสิ่ ง
แปลกปลอมในอาหาร

4

ปลาทู

ปลาทูเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนอาหารที่คนไทยนิยมทานและหาซื้อ
ได้ง่ายตามท้องตลาด

5

ตะปูข้ ึนสนิม

ตะปูข้ ึนสนิมเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนสิ่ งปนเปื้ อนเป็ นสัญลักษณ์ที่
แทนสารปนเปื้ อนหรื อสิ่ งแปลกปลอมในอาหาร

6

มะระ

มะระเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนพืชผักที่คนไทยรับรับประทาน

7

ไข่พะโล้

ไข่ พ ะโล้ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ แ ทนอาหารไทยที่ ค นไทยนิ ย ม
รับประทานและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด

8

หอยแครง

หอยแครงเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ แ ทนอาหารที่ ค นไทยนิ ย มทาน
รับประทานและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด
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ที่

ภาพองค์ ประกอบ
ในผลงาน

รู ปแบบ

เนื้อหา

9

ขนมคัพเค้ก

ขนมคัพเค้กเป็ นสัญลักษณ์ ที่แทนอาหารตะวันตกตามกระแส
สังคมบริ โภค

10

แกงถุง

แกงถุงเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนความเร่ งรี บ การซื้ อและกิ นอาหาร
สาเร็ จ

3) วิเคราะห์ ทัศนธาตุในอาหาร
สี ที่ ใช้ในการสร้างสรรค์ เน้นให้เป็ นสี แดง สี
ส้ม และสี เ หลื อ ง เนื่ อ งจาก สี แ ดงจะส่ ง ผลกับ อารมณ์ ให้
ความร้อน รุ นแรง ตื่นตัว และช่วยกระตุน้ ความอยากอาหาร
อิทธิ พลของสี แดงจะส่ งผลให้อาหารชวนรับประทาน แต่ก็
แฝงไปด้วยความอันตราย ร้อนแรง ส่ วนสี เหลืองเป็ นสี ที่ให้
อารมณ์สดใสร่ าเริ ง ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขที่ได้รับ
ประทานอาหาร สี ส้ ม ให้ ค วาม รู ้ สึ กอบอุ่ น สดชื่ น
กระฉับ กระเฉง ส่ ง ผลให้ค วามรู ้ สึ ก ว่า อาหารรสชาติ ดี มี
ประโยชน์ ทาให้อาหารน่ ารั บประทาน ดังนั้นการใช้สีท้ งั
แดง ส้ม และเหลือง จึงส่ งผลต่อการรับรู ้ของรสชาติอาหาร
รวมทั้งความรู ้สึกรุ นแรง อันตรายที่มาพร้อมกับอาหาร
รู ปทรง ส่ วนใหญ่เป็ นรู ปทรงที่เกิดจากรู ปทรง
เรขาคณิ ต มีลกั ษณะซ้ า ๆ กัน มีขนาดของรู ปทรงที่ ต่างกัน
นามาจัดวางทับซ้อนกัน เพื่อให้ผลงานเกิ ดมิติ มีระยะหน้า

ระยะกลาง และระยะหลัง โดยมี การเน้นใช้รูปทรงขนาด
ใหญ่ไว้ดา้ นหน้าเพื่อสร้างจุดเด่นให้กบั ผลงาน
น้ าหนัก มีการแสดงการใช้น้ าหนักที่กลมกลืน
เหมือนจริ ง น้ าหนักโดยรวมของภาพมีน้ าหนักเข้มมืด ส่ วน
บริ เวณจุดเด่นของภาพให้แสงสว่างมาก และมีน้ าหนักเงา
อ่อน
4) การวิเคราะห์แนวคิดศิลปิ น
รู ปแบบ ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
เหนื อ จริ ง (Surrealism) เทคนิ ค ศึ ก ษาสร้ า งผลงานที่ สื่ อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การสร้างจุดเด่นในการใช้ภาพ
เป็ นสัญลักษณ์ในการแทนความหมาย ใช้สีที่แสดงให้เห็น
ถึงความเพ้อฝัน ล่องลอย
เนื้ อหา ศึกษาการนาเรื่ องราวจริ งของสังคมมา
สร้างสรรค์ผลงานเป็ นภาพที่แฝงไปด้วยนัยยะ มีขอ้ คิดต่าง ๆ
ในรู ปแบบของการสะท้อนสังคม
โดยได้วเิ คราะห์เป็ นตารางดังนี้
ชื่ อศิลปิ น
รู ปแบบผลงาน
เทคนิค
เนื้อหา
ซัลวาดอร์ ดาลี ผลงานจิตรกรรม ใช้สญ
ั ลักษณ์จากสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อพบ เกิดมุมมองเรื่ อง ระยะเวลามีความสัมพันธ์
(Salvador Dali) เหนือจริ ง
เห็นในชีวติ มีการใช้รูปทรงที่ผดิ จาก กับรู ปร่ างที่หลอมละลายซึ่งเปรี ยบได้กบั
(Surrealism)
ความเป็ นจริ ง สร้างระยะใกล้ ไกล
เรื่ องเวลาไม่คงที่ ซึ่งแตกต่างจากความทรง
ด้วยน้าหนักของสี
จาที่ยงั คงอยูแ่ ม้วา่ เวลาจะผ่านหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป
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ชื่ อศิลปิ น
รู ปแบบผลงาน
เทคนิค
เนื้อหา
มาร์ค ชากัลป์
ผลงานจิตรกรรม ผลงานมีลกั ษณะความเพ้อฝัน มี
มีแนวคิดมุมมองของความรัก ความผูกพัน
(Mare Chagall) เหนือจริ ง
จินตนาการที่เกินจริ งล่องลอย มีความ ต่อบุคคลที่เป็ นที่รัก และบ้านเกิด ผลงาน
(Surrealism)
เคลื่อนไหวของรู ปทรง
ได้ถ่ายทอดความรักที่มีต่อภรรยาของตัว
เขาเองอย่างอบอุ่น ผลงานแฝงไปด้วยนัยยะ
ทางสัญลักษณ์ในเชิงความหมายที่ลึกซึ้ง สี
ของผลงานที่มีความอบอุ่น ทาให้ถ่ายทอด
ความรู ้สึกในความรักได้อย่างชัดเจน
ประทีป คชบัว ผลงานจิตรกรรม ใช้รูปทรงที่ผดิ แปลกไปจาก
สะท้อนความคิดฝัน ในหลากหลายแง่มุม
เหนือจริ ง
ธรรมชาติ มีการสร้างมิติของภาพด้วย แตกต่าง อาทิ ธรรมะและธรรมชาติ เรื อน
(Surrealism)
น้าหนักของสี มีนยั ยะทางสังคมแฝง ร่ างของสัจจะธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม
อยูใ่ นผลงาน
และความปรารถนา มาเป็ นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ สอดแทรกความ
ซับซ้อนของวัฒนธรรมไว้มากมาย
1.4.3 วิธีการสร้างสรรค์
1.4.3.1 การสร้ า งภาพร่ า ง เป็ นขั้น ตอนการ
ประมวลความคิ ด แรงบันดาลใจ ที่ เกิ ดจากประสบการณ์
ความคิด พฤติกรรมการบริ โภค สังคมบริ โภค หลังการศึกษา
ข้อ มู ล และวิเ คราะห์ ออกมาในรู ปแบบของภาพร่ า ง โดย
สังเคราะห์ขอ้ มูล จัดองค์ประกอบของภาพตามแนวคิดและ
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ากการลงส ารวจพื้ น ที่ เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นการจัดวางแนวทางให้มีเอกภาพใน
ผลงาน จากนั้นลงสี บนกระดาษ เพื่อเป็ นการวางแผนก่อน
สร้างสรรค์งานจริ ง โดยใช้หลักการสร้างสรรค์ผลงานของ
ประทีป คชบัว
รู ปแบบการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรม
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของสังคมไทย แนวความคิดได้
จากการศึกษาและพบเห็นพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของ
คนไทย ทาให้เกิ ดโรคภัยต่างๆ ที่ มาจากการบริ โภคอาหาร
เนื่องจากอาหารที่บริ โภคในปั จจุบนั นั้นมีการแฝงไปด้วยพิษ
ภัยเจื อปนอยู่ภายในและได้ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคที่
ร้ายแรง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้

ตระหนัก ถึ ง การบริ โ ภคอาหารอย่า งระมัด ระวัง ต่ อ สาร
ปนเปื้ อนที่มาพร้อมกับอาหาร โดยผ่านรู ปแบบของผลงาน
จิตรกรรมเหนือจริ ง (Surrealism)
เนื้ อหาการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรม
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของสั ง คมไทย เป็ นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ยวกับ พิษภัย
จากการบริ โ ภคอาหารของคนในสังคมปั จจุ บัน โดยเป็ น
อ าห าร ที่ บ ริ โ ภค กั น ต าม บ ริ บ ท ข อ ง แ ต่ ล ะ สั ง คมที่
เปลี่ ยนแปลงไป โดยการบริ โภคอาจไม่ ได้ค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย และคุณประโยชน์ต่อการบริ โภคอย่างแท้จริ ง จึ ง
เกิดเป็ นการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนามาสร้าง
ภาพร่ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นการถ่ า ยทอดแนวความคิ ด โดยอาศัย
หลักทัศนธาตุ และสร้ างสรรค์ผลงานรู ปแบบจิ ตรกรรม 2
มิ ติ รู ปแบบเหนื อจริ ง (Surrealism) โดยถ่ายทอดเรื่ อ งราว
เหนื อ ธรรมชาติ เพื่ อ สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง สั ง คมบริ โ ภคใน
ปั จจุบนั
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วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
1.4.3.2 การคัดเลื อกแบบร่ างภาพ เมื่ อทาการ
ร่ างภาพต้นแบบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว วิธีการคัดเลือกภาพร่ าง
ต้นแบบคือ ให้อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์วิ
โชค มุ ก ดามณี ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุ รี และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สกล ภู่งามดี เป็ นผูค้ ดั เลือกแบบที่ ร่างไว้
โดยใช้แบบประเมินการคัดเลือกภาพร่ าง และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
เลือกผลงานภาพร่ างที่มีความเหมาะสม เพื่อนามาขยายเป็ น
ภาพผลงานจริ งต่อไป ด้านรู ปแบบ เนื้ อหา องค์ประกอบ
(รู ปทรง เนื้อหา)
1.4.3.3 การสร้ างสรรค์ผลงาน เป็ นการขยาย
ภาพร่ างลงบนเฟรม ซึ่ งขึ งด้วยผ้าใบสาเร็ จรู ปที่ ใช้ในการ

เขียนภาพซึ่งมีการรองพื้นด้วยสี ขาว จากนั้นจึงนาภาพร่ างมา
ขยายโดยการร่ า งภาพลงบนพื้ นผ้า ใบที่ ไ ด้เตรี ย มไว้ แล้ว
เริ่ มต้นลงสี นา้ มัน โดยเริ่ มจากการรองพื้นให้เกิดบรรยากาศ
ของสี ในภาพรวมก่อน มีการแบ่งสัดส่ วนพื้นที่วา่ ง ให้เป็ นสี
ขาวตามมุ ม ต่ า ง ๆ ของภาพ จากนั้น จึ ง ค่ อ ย ๆ ลงสี เ พิ่ ม
รายละเอี ยดต่าง ๆ ของภาพ ให้เกิ ดค่าของน้ าหนักแสงเงา
และการถ่ายทอดพื้นผิว ในส่วนของการปฏิบตั ิงานขยายเป็ น
ผลงานจริ งนี้ ในขั้ นตอนปฏิ บั ติ ก ารลงสี อาจมี การ
ปรับเปลี่ยนหรื อตกแต่ เพิ่มเติมรายละเอียดนอกเหนื อจาก
ภาพร่ า งที่ ไ ด้ส ร้ า งไว้แ ล้ว ทั้ง นี้ เพื่ อ ทาให้ ผ ลงานมี ก าร
ถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

แบบประเมินภาพร่ างผลงาน
ภาพร่ างชุดที่ 1
ศาสตราจารย์
วิโชค มุกดามณี

ชื่ อผลงาน แกงถุง 1
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
ชื่ อผลงาน แกงถุง 2
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
ชื่ อผลงาน แกงถุง 3
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั

อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ดร.สมพร ธุรี ดร.สกล ภู่งามดี



ชื่ อผลงาน แกงถุง 4
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
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แบบประเมินภาพร่ างผลงาน
ภาพร่ างชุดที่ 2
ศาสตราจารย์
วิโชค มุกดามณี

ชื่ อผลงาน แกงถุง 5
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
ชื่ อผลงาน แกงถุง 6
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
ชื่ อผลงาน แกงถุง 7
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
ชื่ อผลงาน แกงถุง 8
เนื้อหา
พิษภัยจากการบริ โภคอาหาร
ในสังคมปั จจุบนั
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ภาพผลงานชุดที่ 1 เป็ นลักษณะแกงถุงเดียว สื่ อความ
หมายถึงพฤติกรรมการบริ โภคที่เร่ งรี บ แข่งขันกับเวลา โดย
ใช้สัญลักษณ์ คือ แกงถุง ภายในภาพผลงานเป็ นการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู ้สึกจากลักษณะของแกงถุงที่ มี ความผิดปกติ
จากทัว่ ไป โดยมีสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกปลอมอยูใ่ นแกงถุง ในงาน
จิ ต รกรรมด้ว ยรู ป ทรงสั ญ ลัก ษณ์ เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง สิ่ ง เจื อ ปนใน
อาหาร ที่สอดแทรกสารปนเปื้ อนด้วยการแทนสัญลักษณ์ต่าง
ๆ ซึ่งให้ความรู ้สึกถึงความอันตรายในอาหาร เช่น ตะปู แสดง
ถึ งสิ่ งที่ ปนเปื้ อนร้ายแรงในอาหาร ก๊อตซิ ลล่า อุลตร้ าแมน
หรื อการ์ ตู นที่ มี ล ักษณะการต่ อสู ้ มี ความรุ นแรง แสดงถึ ง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับประทานอาหารเข้าสู่
ร่ างกาย

ภาพผลงานชุ ดที่ 2 เป็ นลักษณะแกงถุงหลายถุงวาง
ซ้อนทับกัน มี การจัดองค์ประกอบภาพใหม่ แตกต่ างจาก
ผลงานชุดที่ 1 เพื่อแสดงถึงการทาซ้ า สื่ อให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่
ส่ วนใหญ่มีการเลือกซื้ ออาหารนอกบ้านเป็ นประจาทุก ๆ วัน
ภายในแกงถุงจะมีการใช้สัญลักษณ์ สื่ อถึงสิ่ งแปลกปลอมใน
อาหาร คล้ายๆ กับผลงานชุดที่ 1 แตกต่างตรงที่ ผลงานชุดที่
2 นี้ มี การถ่ ายทอดเรื่ องราวเกี่ ยวกับวิถี การกิ นของผูค้ นที่
สะท้อนสังคม เช่น เสื อ สื่ อถึงอาหารที่เป็ นอาหารหายาก ชวน
ให้อยากลิ้มลอง โดยไม่คานึ งถึงพิษภัยจากอาหาร หรื อผลที่
จะเกิ ดกับความสมดุ ลทางธรรมชาติ รู ปหน้าคน สื่ อถึ ง วิถี
ชี วิตของคนในสังคมที่ แตกต่างกัน ล้วนแต่ตอ้ งการบริ โภค
ด้วยความสะดวก สบาย รวดเร็ ว เป็ นต้น

ภาพผลงานชุดที่ 2
1.4.4 ปรับปรุ งผลงาน
มีการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลของการบริ โภคให้มาก
ขึ้ น หาสื่ อแทนความหมายและเนื้ อหาของภาพให้ชัด เจน
พัฒนาด้านการใช้สีให้สมจริ งมากขึ้น รวมทั้งได้ขอคาแนะนา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการปรับปรุ ง
ผลงานตามค าแนะน าของผู ้เ ชี่ ย วชาญ จึ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2. ผลการสร้างสรรค์
2.1 การศึกษา วิเคราะห์ ตีความ พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของคนไทย

การศึ กษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ เว็บไซด์และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์
ผลงาน และได้มีการลงสารวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ต่าง ๆ
ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งได้ไปสารวจ
ตามร้ านขายอาหารในตลาด และร้ านอาหารตาม
ห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ การสารวจได้มีการสังเกตผูบ้ ริ โภคถึง
ประเภทของอาหารที่ ผูบ้ ริ โ ภคเลื อ กรั บ ประทาน รวมทั้ง
สารวจโดยการเลือกซื้ ออาหารจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อได้เห็ น
วัตถุจริ ง เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริ งของพฤติกรรมการบริ โภคใน
สั ง คม ซึ่ งเป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ กั บ การ
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สร้ างสรรค์ผลงานและได้มีการถ่ ายภาพอาหารไว้เพื่ อเป็ น
ข้อ มู ล หลัง จากนั้น จึ ง เอาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมมา
วิเคราะห์และสร้างภาพต้นแบบสาหรับการสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่ งทาให้เกิดมุมมองใหม่ที่ชดั เจนของพฤติกรรมการบริ โภค
ในสังคม
2.2 การสร้ างองค์ความรู ้ ในการสร้ างสรรค์ผ ลงาน
จิตรกรรมร่ วมสมัยที่มีลกั ษณะเฉพาะตน
ในการสร้างสรรค์ผลงาน พฤติกรรมการบริ โภคใน
สังคมไทย ผลงานการสร้ างสรรค์มีลกั ษณะการถ่ายทอดที่
เหนื อจริ ง ทาให้ภาพสามารถสื่ อความหมายออกมาได้ชดั เจน
และชวนให้ คิ ด และตระหนั ก ถึ ง การบริ โภคในสั ง คมยุ ค
ปั จจุบนั มีการใช้เทคนิ คสี น้ ามันบนผ้าใบ การถ่ายทอดแสดง
มุ มมองของอาหาร สิ่ งแปลกปลอมหรื อปนเปื้ อนที่ อ ยู่ใ น
อาหาร สะท้อนถึงความผิดปกติของอาหาร หรื อสิ่ งเจือปนที่
อยู่ในอาหาร มี การแทนสัญลักษณ์ ของสิ่ งปนเปื้ อนด้วยสิ่ ง
ต่าง ๆ เช่น ตะปู การ์ ตูนการต่อสู ้ เป็ นต้น ซึ่ งหมายถึงความ
อันตรายเมื่อรับประทานอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อนเข้าไป มีการ
สร้างสรรค์ถ่ายทอดให้เห็ นถึงความน่ ากลัว พิษภัยที่ แฝงมา
กับอาหาร ถ่ายทอดความคิ ดและอารมณ์ ความรู ้ สึกภายใน
ผลงาน จากอาหารที่คนมักเลือกบริ โภคเป็ นอาหารที่น่ากลัว
แสดงถึ งลักษณะความผิดปกติ ในรู ปลักษณ์ ของอาหาร ซึ่ ง
เป็ นความต้อ งการของผู ้ส ร้ า งสรรค์ผลงานที่ จ ะถ่ า ยทอด
ความคิ ด และความรู ้ สึ กของตนเองให้ ผู ้รั บ ชมผลงาน
สร้ างสรรค์ได้ตระหนักถึ งการเลื อ กรั บประทานอาหารที่
ปลอดภัย และพิษภัยที่แฝงมากับอาหาร
2.3 การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมที่ ส ะท้ อ น
พฤติกรรมการบริ โภคในสังคมไทย
เป็ นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่ แฝงมากับ
อาหารที่ บริ โภคในปั จจุบนั โดยมีกระบวนการในการศึกษา
และสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน ที่
เป็ นวิถีชีวติ ที่ตอ้ งแข่งขันกับเวลา ชีวติ ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการ
ทางานเพื่อเศรษฐกิ จที่ ดีของชี วิตและครอบครั ว มี การปรุ ง
แต่งอาหารให้เกิ ดรู ปลักษณ์หน้าตาที่ สวยงาม ในรู ปลักษณ์

ภายนอกที่ชวนรับประทานนั้นอาจมีพิษภัยที่แฝงอยู่ มีการเจือ
ปนสารพิษต่าง ๆ ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ มีการปนเปื้ อนจากวัตถุดิบหรื อวัสดุที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร หรื อกระบวนการในขั้นตอนการปรุ งอาหาร ส่ งผลให้
เกิดโทษต่อร่ างกาย ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานต้องการให้
ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงการบริ โภคอาหารอย่างปลอดภัย ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้นาเสนอผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ มี
ลักษณะเป็ นจิ ตรกรรมเหนื อจริ ง (Surrealism) มีการใช้ทศั น
ธาตุในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น รู ปทรง น้าหนัก สี ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ในภาพผลงานจะใช้ภาพของถุงแกง แทน
สัญลักษณ์ ของการบริ โภคแบบยุคสมัยปั จจุบนั ที่ หาซื้ อได้
ง่าย มีความรวดเร็ วในการเลือกซื้อรับประทาน และมีให้เลือก
หลากหลาย
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