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¤ ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณดี ทิพย์เนตร์

¤ สภาพและปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
วัชรพงศ์ พรทัศน์

¤ ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอ
ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อาภาพร กรดนวม 

¤ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทในประเทศไทย 
Huang Xiao

¤ การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อการบริหารคุณภาพโดยรวมบริษัท โกลด์เพรส 
อินดัสตรี จ�ากัด
วชิรพงษ์ ธนลาภสกุลกิจ

¤ สภาพการจ้างและการจัดสวัสดิการที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าออกของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เศรษฐชาญย์ วสิฐพัฒน์

¤ สภาพและปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
พนม ราชศรีเมือง

¤ การบรหิารจดัการและปัญหาของแผนกซ่อมบ�ารงุในอตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์
วรสิทธิ์ คอวนิช

¤ สภาพและปัญหาการบรหิารจดัการของผูใ้ช้ระบบเอส เอ พ ี(SAP) ของกลุม่อุตสาหกรรม
การผลิตในจังหวัดปทุมธานี 
อนุรักษ์ แขกซอง

¤ พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์
กรกฎ จิตตมาเส

¤ ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ยี่ห้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนค
สมชาย จันทร์ไพศรี

¤ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี
กีรติ เพ็ชรคุ้ม

¤ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ

¤ การบริหารจัดการบริษัทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ชุลีกร สุวิจิตร

¤ ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานซับคอนแทรคบริษัท 
เค เอ็น ซี เทรนนิ่ง แอนด์ เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด
นเรศร์ ศรีมณี

¤ องค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 
อัจฉราพร โพธิ์จวง

¤ ปัจจยัการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์ของพนกังาน
ในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG) 
ไพรินท์ มูฮ�าหมัด

¤ พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
ปทุมธานี
ณิชาภัทร คละวรรณดี

¤ ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานของผู้บริโภค
ในเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี
Huang Rong

¤ วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สรายุทธ พันธุ์พุท

¤ สภาพการผลิตและปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย
กรณิศ ปัญญศิริ

¤ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ
อริย์ธัช สุอุทัย

¤ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัส
กฤษณาวุธ บุนนาค

¤ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีน�าเข้าจากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้า
ในจังหวัดปทุมธานี
Huang Fei

¤ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สุทิน ทองหล่อ

¤ ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นท่ี 20 สุวรรณภูมิ
ผกาพันธ์ สิทธิชมภู

¤ ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการ
สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี
สุภาวิณี ลายบัว

¤ ความเครียดของพนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พิชญ์นรี แม้นสงวน

¤ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ
ชีวิต
ณัฐสิมา แจ่มจ�ารัส

¤ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สุพิณยา พรหมสกุลวัฒนา

¤ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร
พัฒนพงษ์ วงศ์วัน

¤ การเลือกใช้บริการในศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชุติณัฏฐ์ ติราภรณ์

¤ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชนสิษฐ์ จั่นเงิน

¤ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธวัฒชัย พานิชพึ่งรัถ

¤ การด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี
เกศินี พันธุมจินดา

¤ สภาพและปัญหาของระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในกลุ่มบริษัท SPE enterprise
วิภาดา สุขเกษม

¤ การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ระพีพรรณ คณาฤทธิ์

¤ พึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทย ท่ีมีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจของ 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภรณ์พักตรา ศักดา





ปีที่ 5 ฉบับเสริม 1/2554  Vol. 5 No. Supplement 2011  ISSN 2286-6183
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 วารสาร EAU Heritage ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับเสริมในปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากมีนักวิจัยจ�านวนมาก 

ที่สนใจเผยแพร่บทความวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งเนื้อหาบทความก็มีความน่าสนใจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

จึงจัดพิมพ์ข้ึนเป็นพิเศษเพื่อเสริมฉบับปัจจุบันที่มีก�าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง

 วารสารประกอบไปด้วยบทความวิจัย จ�านวน 38 เรื่อง เขียนโดยมหาบัณฑิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นบทความที่สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งบทความ 2 เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถยนต์คันแรก 

ในปัจจุบัน และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น พฤติกรรมการซื้อผลไม้ น�้าดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน

ในเซเว่นอีเลฟเว่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน ล้วนแต่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกท่านควรให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความทางด้านการศึกษาที่มุ ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว เช่น 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้ความรู้กับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารงานในสถานศึกษาไม่ว่า

จะเป็นการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริการสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และการพยาบาลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ด้านการบินที่เกี่ยวกับการใช้บริการภายในห้องรับรองช้ันธุรกิจ ความเครียดของ

พนักงานอ�านวยการบิน และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ ซึ่งแต่ละบทความที่น�าเสนอนี้ มีจุดเด่นที่ต่างกัน  

ช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้ แนวคิดที่เป็นประโยชน์
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วรรณดี ทิพย์เนตร์1

ปัจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้บริโภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา*

Marketing Factors Relating to the Customer Behavior of 
Buying Bottled Water In Bang Pa-in, Phranakorn Si Ayutthaya.

1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) ปัจจัยทางการตลาด (3) พฤติกรรมการเลือกซื้อ  

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ 

ปลายปิดและแบบปลายเปิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวดในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการค�านวณจากสูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ จ�านวน 398 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์  

และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-35 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ต�าแหน่งงานเป็นระดับพนักงาน (2) ปัจจัย 

ทางการตลาดของน�้าดื่มบรรจุขวด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3) พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวด 

ส่วนใหญ่ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลกระบวนการผลิตดี เหตุผลในการเลือกซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวดเพราะความสะอาด ไม่จ�ากัด 

เวลาในการเลือกซื้อ ซื้อจ�านวน 3 ครั้ง/สัปดาห์ เลือกซื้อด้วยตัวเอง ขนาด 500 ซีซี บรรจุภัณฑ์ขวดขาว ราคาต�่ากว่า  

10 บาท/ขวด ในร้านสะดวกซื้อ เลือกซื้อยี่ห้อน�้าดื่มตราสิงห์ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค (5) การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวด 

ของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ, น�้าดื่มบรรจุขวด

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา



2

ควำมน�ำ

น�้าดื่มเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีพของมนุษย์ 

เพราะน�้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายในแต่ละวัน ร่างกาย 

เราสูญเสียน�้าโดยการขับออกทางปอด ผิวหนัง การขับถ่าย  

ซึ่งเราจ�าเป็นต้องได้รับน�้ามาชดเชยน�้าที่สูญเสียไปดังกล่าว  

วันละประมาณ 2-3 ลิตร (พงษ์เทพ วิไลพันธ์, 2540,  

หน้า 40) ดังนั้นน�้าจึงจ�าเป็นต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันพบว่ามีผู ้ผลิตน�้าดื่มบรรจุขวดออกมา 

จ�าหน่ายมากมาย จนกลายเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันด้าน 

การตลาดกันอย่างกว้างขวางและมีจ�าหน่ายแพร่หลาย ซ่ึง 

Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) to study the personal factors of respondents, 

(2) the marketing factors of buying bottled water (3) the customer behavior of buying bottled water  

(4) the relationship between the personal factors and the customer behavior of buying bottled water 

and (5) the relationship between marketing factors and the customer behavior of buying bottled water 

in Bang Pa-in, Phranakorn Si Ayutthaya. The research instruments used were questionnaires which 

were distributed and collected by the researcher from 398 respondents. Statistics used in analyzing the 

data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings show that:  

(1) the majority of respondents were female, aged 21-35 years old, held lower secondary-school diploma, 

worked in private companies, earned an income of 5,000-10,000 baht, and were in the position of officials. 

(2) the overall opinions of the respondents on marketing factors were high, with the factor ratings of 

importance levels from high to low as: product, marketing channels, marketing promotion, price, and 

service personnel. (3) most respondents’ behavior was that they learned about the good production 

process, the reason of purchase was because of cleanliness, the period of purchase was uncertain, the 

frequency of purchase was 3 times per week, decision makers were themselves, the size of choice was 

500 cc (PET), bought white bottle packaging, the chosen price was less than 10 baht per bottle, the 

place of purchase was convenience stores, such as 7-Eleven, the preferred brand was Singha. (4) it was  

found that there were correlations between personal factors and customer behavior of buying. (5) it was  

found that there were correlations between marketing factors and customer behavior of buying. 

Keywords: customer buying behavior, bottled water.

กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับครัวเรือน และที่ต้องหาซื้อไว้ใช้ 

ทั้งอุปโภคในชีวิตประจ�าวัน

ผลิตภัณฑ์น�้าด่ืมบรรจุขวดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี 

สามารถตอบสนองความต้องการ ท�าให้ธุรกิจการผลิตน�้าดื่ม 

ขยายตัวรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดจ�าหน่ายสินค้า 

ทีค่รอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค 

อย่างกว้างขวางขึ้นและสามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ต้องเผชิญ 

กับการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้ามาสู ่ธุรกิจน�้าดื่ม 

บรรจขุวดในอนาคต ส่งผลให้ผูบ้รโิภคมโีอกาสและทางเลอืก 
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ในการบริโภคน�้าดื่มบรรจุขวดที่หลากหลายต่างไปจากเดิม  

ซ่ึงข้อมลูท่ีได้จากการวจิยัครัง้นีจ้ะท�าให้ผูผ้ลติหรอืผูท้ีส่นใจ  

มแีนวทางในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์น�า้ด่ืม 

บรรจุขวดหรือใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและ 

ปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้บริโภคน�้าดื่มบรรจุขวดอย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ซ้ือน�้าด่ืม 

บรรจุขวดของผู ้บริ โภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดของน�้าดื่ม 

บรรจุขวดของผู ้บริ โภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้ าดื่ม 

บรรจุขวดของผู ้บริ โภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา

4. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่ างข ้อมูล 

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้ าดื่มบรรจุขวด 

ของผู้บริโภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 

ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

5. รายได้ต่อเดือน

6. ต�าแหน่งงาน

ปัจจัยทำงกำรตลำด

น�้ำดื่มบรรจุขวด

1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการ 

   จัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม 

   การตลาด

5. ด้านการบริการ 

   ของบุคลากร

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ 

น�้ำดื่มบรรจุขวด

1. ทราบถึงข้อมูล

   กระบวนการผลิต 

   น�้าดื่มบรรจุขวด 

2. เหตุผลที่ท่านซื้อ 

3. เวลาในการซื้อ 

4. ความถี่ในการซื้อต่อ 

   สัปดาห์ 

5. ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ

6. การเลือกซื้อน�้าดื่ม 

   บรรจุขวด

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้บริโภคมีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 

ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ 

สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวดของผู้บริโภคในอ�าเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 

ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการ 
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วิจัยเชิงส�ารวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อน�้าดื่มบรรจ ุ

ขวดในอ�าเภอบางปะอิน ซึ่งไม่สามารถนับจ�านวนได้  

กลุ่มตัวอย่างจึงหาได้จากสูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างของ 

ทาโรยามาเน่ ได้จ�านวน 398 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าไค-สแควร์ และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.8 อายุ 21-35 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 63.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น 

ร้อยละ 60.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ  

74.6 มีรายได้เฉล่ีย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 

ร้อยละ 69.1 เป็นพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 94.5

2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน�้าดื่ม 

บรรจุขวดของผู ้บริ โภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.59,  

S.D.= .38) โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ( X  = 4.59, S.D.= .38) ด้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย ( X  = 4.15, S.D.= .38) ด้านการส่งเสริม 

การตลาด ( X  = 3.89, S.D.= .48) ด้านราคา ( X  = 3.87,  

S.D.= .68) ด้านการให้บริการของบุคลากร ( X  = 3.62,  

S.D.= .45) ตามล�าดับ

3. พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของ 

ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ทราบข้อมลู คดิเป็นร้อยละ 74.1 เหตผุล 

ในการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดเพราะความสะอาด คิดเป็น 

ร้อยละ 54.3 เลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 54.3 ด้านความถี่ 

ในการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดจากซื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห์  

คิดเป็นร้อยละ 49.0 เลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดด้วยตัวเอง  

คิดเป็นร้อยละ 66.6 ขนาด 500 cc(PET) คิดเป็นร้อยละ  

63.6 เลือกบรรจุภัณฑ์ขวดขาว(PE) ราคาต�่ากว่า 10 บาท/ 

ขวด คิดเป็นร้อยละ 51.3 ซ้ือในร้านสะดวกซ้ือ เช่น  

7-Eleven คิดเป็นร้อยละ 40.2 เลือกซื้อยี่ห้อน�้าด่ืม 

ตราสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 30.9 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู ้บริโภค  

ในอ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า ข้อมลู 

ส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู ้บริโภค  

ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัย 

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือน�้าดื่ม 

บรรจุขวดของผู้บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค 

ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู ้วิจัย 

ขออภิปรายผลดังนี้

1. ข้อมูลส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็น 

เพศหญงิ อาย ุ21-35 ปี ระดับการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้น  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000  

บาทต่อเดือน เป็นพนกังาน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ  

โยธิน เลือดทหาร (2548) จากการศึกษาเรื่อง การศึกษา 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวด  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง  

21-30 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ 

เป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้ อยู่ในช่วง 5,000- 

10,000 บาท 

2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน�้าดื่ม 

บรรจุขวดของผู ้บริ โภคในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุดด้านผลิตภัณฑ ์

ระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ชยัรตัน์ ขาวฉลาด  

(2545) ศึกษาพฤตกิรรมการบรโิภคน�า้ดืม่บรรจขุวด ในเขต 

เทศบาลนคร นครราชสีมาพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับ 

การบริโภคน�้าด่ืมบรรจุขวด ส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเคย 
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บริโภค น�้าดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากต่างจังหวัด และทราบ 

จากสื่อที่มาจากที่ท�างานสวนอาหาร แล้วน�ามาจ�าหน่าย 

ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา เหตุผลที่เลือกบริโภค 

น�้าดื่มบรรจุขวด เพราะคุณภาพดี ขนาดที่นิยมซื้อบริโภค 

คือ ขนาด 20 ลิตร 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยรัตน์ ขาวฉลาด (2545)  

ศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคน�า้ดืม่บรรจขุวด ในเขตเทศบาล 

นครนครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่ซื้อน�้าดื่มมาบริโภคโดย 

เห็นว่าคุณภาพมีความส�าคัญมากเป็นอันดับ 1 ส่วนการ 

บริการ ตราสินค้ามีความส�าคัญรองลงมาตามล�าดับ

ปัจจัยทางด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาวดี ประชากูล (2545)  

ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการบรโิภคน�า้ดืม่ของครวัเรอืนในเขต 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจัยทางด้านราคาพบว่า ราคา 

น�้าดื่มในปัจจุบันเป็นราคาที่เหมาะสม

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรัตน์ ณ เชียงใหม่  

(2544) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก 

บริโภคน�้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ของผู้บริโภคในเขต 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้บริโภค 

ให้ความส�าคัญในระดับมากเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวม 

จากมากไปหาหาน้อยดังน้ี ปัจจัยด้านช่องทางการจ�าหน่าย  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคา ตามล�าดับ

ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมศักดิ์ พงษ์เดช (2547)  

ได้ศึกษาถึงทัศนคติของผู ้บริโภคที่ มีต ่อส่วนผสมทาง 

การตลาดของน�้าดื่มบรรจุขวด พบว่าพฤติกรรมโดยทั่วไป 

ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมดื่มน�้าดื่มบรรจุขวด เลือกความ 

สะดวกในการดื่มและไม่จ�ากัดสถานที่

ด้านการบริการของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยรัตน์ ขาวฉลาด  

(2545) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคน�้าดื่มบรรจุขวด  

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบว่า คุณภาพมีความ 

ส�าคัญมากเป็นอันดับ 1 ส่วนการบริการ ตราสินค้า มีความ 

ส�าคัญรองลงมา

พฤติกรรมในการเลือกซือ้น�้าด่ืมบรรจขุวดส่วนใหญ่  

พบว่าทราบข้อมูลในเรื่องกระบวนการผลิตน�้าดื่ม อาจเป็น 

เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคมีการศึกษาระดับที่สูงขึ้นรวมทั้ง 

เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายกว่าที่ผ่านมา

ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดพบว่า  

ให้ความส�าคัญกับความสะอาด ซ่ึงอาจเป็นเพราะผู้บริโภค 

ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

ด้านเวลาในการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดพบว่า  

ไม่จ�ากัดเวลาในการเลือกซื้อ อาจเป็นเพราะร้านสะดวกซื้อ 

ทีเ่ปิดขายตลอด24 ชม. จงึท�าให้สามารถซือ้น�้าดืม่บรรจขุวด 

ช่วงเวลาใดก็ได้

ด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดพบว่า  

ซื้อจ�านวน 3 ครั้ง/สัปดาห์ อาจเป็นเพราะน�้าด่ืมมีความ 

จ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันของคนเราจึงซื้อบ่อยครั้ง 

ด้านผู้มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อน�้าดื่มบรรจุขวด 

พบว่า ซื้อด้วยตัวเอง อาจเป็นเพราะเป็นส่ิงที่จ�าเป็นต่อ 

ชีวิตประจ�าวันและระบบการผลิตกับรสชาติในสมัยปัจจุบัน 

ไม่แต่ต่างกนัมากนกัจงึสามารถตดัสนิใจซือ้เองโดยไม่ต้องม ี

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวด 

ด้านขนาดของการบรรจุพบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อ 

ขนาด 500 cc(PET) อาจเป็นเพราะสะดวกในการพกพา

ด้านบรรจุจากบรรจุภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อ 

บรรจุภัณฑ์แบบขวดขาว (PE) อาจเป็นเพราะว่า ไม่ได้ 

ค�านงึถงึความสวยงามของขวดแต่ค�านงึถงึปรมิาณการบรรจ ุ

มากกว่าราคาถูกกว่าขวด ขนาด 500 cc. (PET) 

ด้านพบว่า ผู้โภคเลือกซื้อราคาต�่ากว่า 10 บาท/  

ขวด อาจเป็นเพราะเป็นขนาดและราคาที่พอเหมาะกับ 

การพกพาหน้ารถ และอาจคิดว่าน�้าด่ืมทุกชนิดมีคุณภาพ 

ไม่ต่างกันมาก อาจแพงที่ตราสินค้า

ด้านสถานที่ในการซื้อพบว่า ผู ้บริโภคเลือกซื้อ 

ในร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-Eleven อาจเป็นเพราะว่าเปิดบริการ  

24 ชม.จึงสามารถซื้อน�้าด่ืมบรรจุขวดช่วงเวลาใดก็ได้

ด้านยี่ห้อน�้าด่ืมพบว่า ผู ้บริโภคเลือกซื้อน�้าดื่ม 

ตราสิงห์ อาจเป็นเพราะสินค้ามีชื่อเสียงยาวนาน ระบบและ 
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4. ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัท 
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บทคัดย่อ

บทความน้ีรายงานการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ศึกษาความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ�านวน 917 คน กลุ่มตัวอย่างได้แบบแบ่งชั้น จ�านวน 286 คน สถิติท่ีใช้ 

ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  

(1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต�าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ และมีอายุงาน 

มากกว่า 10 ปี (2) โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางและมีความ 

คิดเห็นต่อปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง (3) โดยภาพรวมสภาพการใช้ระบบสารสนเทศมีความ 

สัมพันธ์กับปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง  

เมือ่พจิารณาประเดน็ย่อยพบว่า ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านข้อมลูและระบบสารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต�า่ ด้านบคุคล 

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และด้านบุคลากรทางระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: การใช้ระบบสารสนเทศ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Abstract

This research aims to study the personal factors of respondents, the opinions on the conditions and  

problems of using information systems at Thailand Institute of Scientific and Technological Research,  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อองค์กร 

เป็นอย่างมาก ส่งผลให้คนในสงัคมหรอืในองค์กรนัน้ๆ ต้อง 

ปรบัตัวตามความเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ นอกจากจะม ี

ปัจจัยจากภายนอกองค์กร ที่เข้ามามีอทิธิพลตอ่องค์กรแล้ว  

ยังมีปัจจัยภายในองค์กรที่เราต้องค�านึงถึงด้วย เช่น ปัจจัย 

ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสารสนเทศ ปัจจัยด้านการบริหาร 

จัดการ ปัจจัยด้านบัญชีและการเงิน ปัจจัยด้านการตลาด  

และปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งล้วนมีความส�าคัญ 

ต่อการพฒันาระบบสารสนเทศขององค์กร โดยเฉพาะในเรือ่ง 

ของการตอบสนองความต้องการ และการปรับตัวให้ทันต่อ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจ�าเป็น 

ต้องเร่งพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มปีระสทิธภิาพ  

มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�า มีระบบรักษาความมั่นคง 

ปลอดภยัของข้อมลูเพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูใ้ช้งาน รวมทัง้ 

มีระบบงานที่สามารถรองรับภารกิจและสภาพแวดล้อมได้ 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนช่วยสนับสนุนและเพิ่ม 

and the relationship between the conditions and problems of using information systems at Thailand  

Institute of Scientific and Technological Research. The research instruments used were questionnaires.  

The sample group was 286 employees, stratified sampling from 917 employees of Thailand Institute  

of Scientific and Technological Research. The data were analyzed using percentage, means, and  

correlation coefficients. The findings show that: (1) The majority of the respondents were female, 31- 

40 years old, held bachelor’s degree with tenure of more than 10 years at the operational level. (2) The  

overall opinion of the respondents on the conditions and problems of using information systems was  

at moderate level with the factor ratings of importance at levels from high to lowas: information and  

information systems, personnel, information system personnel, and hardware. Problem factor ratings  

of importance levels from high to low as: personnel and services, hardware, skill in using information  

systems and computers, and software. (3) Hardware and information and information systems had low  

relationship, personnel had high relationships, and information system personnel had moderate  

correlations at the statistically significance level of 0.05.

Keywords: information systems, Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริหาร 

จดัการและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารได้ถกูต้องและทนัเวลา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ประเทศไทย จงึได้น�าโปรแกรม dukuwiki มาใช้เป็นเครือ่งมอื 

ในการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร ในขั้นตอนของการรวบรวม จัดเก็บ ประมวล  

และกล่ันกรองสารสนเทศ ตลอดจนน�ามาใช้เพื่อติดตาม 

ความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานตามโครงการหรอืกจิกรรม 

ภายในองค์กร รวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดขั้นตอน และ 

ระยะเวลาในการเข้าถึงองค์ความรู ้แต่ยังประสบปัญหา 

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยบริหาร 

จัดการองค์กรที่ยังขาดประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอ 

ทั้งในด้านอุปกรณ์ และทักษะของพนักงาน (สถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552)

จากความเป็นมา และความส�าคัญของการวิจัย  

ผู ้วิจัยมีความสนใจเรื่องสภาพและปัญหาการใช้ระบบ 

สารสนเทศของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ประเทศไทย ว่าสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเป็นอย่างไร  
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ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศมีด้านใด สภาพและปัญหา 

การใช้ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อที่จะ 

ได้น�าข้อมลูการวจิยัมาใช้เป็นข้อมลูในการแก้ไขปัญหา และ 

วางแผนการด�าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2. เ พ่ือศึกษาความคิดเห็นเ ก่ียวกับสภาพ 

การใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับป ัญหา 

การใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้ 

ระบบสารสนเทศกับปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

สภำพกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ

1. ด้านฮาร์ดแวร์

2. ด้านข้อมูลและ

   ระบบสารสนเทศ

3. ด้านบุคคล

4. ด้านบุคลากรทาง

   ระบบสารสนเทศ

ปัญหำกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ

1. ด้านฮาร์ดแวร์

2. ด้านซอฟแวร์

3. ด้านทักษะการใช้ระบบ

   สารสนเทศและการใช้

   คอมพิวเตอร์

4. ด้านบุคลากรและ

   งานบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ต�าแหน่ง

5. อายุงาน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจ ัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพการใช้ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ 

ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัย สภาพและปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ 

ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 

แบบสอบถาม ท�าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ 

แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 

แบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟ่า (Coefficient Alpha) ตามวิธีของคอนบาค  

(Cronbach) ได้ค่าความเชือ่มัน่ .9689 ประชากรทีใ่ช้ในการ 

วิจัยคือพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย จ�านวน 917 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัยคือ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย ค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จาก 

ตารางทาโร่ยามาเน่ จ�านวน 286 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) วิเคราะห์ 

ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน 

มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.0 อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 40.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  

57.3 ต�าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 38.5  

อายุงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.9

2. สภาพการใช้ระบบสารสนเทศตามความคิดเห็น 

ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมพนักงาน มีความคิดเห็น 

ต่อสภาพการใช้ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง  
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( X  =3.24) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของสภาพการใช้ 

ระบบ สารนสนเทศจากมากไปหาน้อย ดังน้ีคือ ด้านข้อมูล 

และระบบสารสนเทศ ( X  = 3.31) ด้านบุคคล ( X  =3.27)  

ด้านบุคลากรทางระบบสารสนเทศ ( X  = 3.24) และด้าน 

ฮาร์ดแวร์ ( X  =3.16) 

3. ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศตามความคดิเหน็ 

ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ประเทศไทย โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อ 

ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 

3.30) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาการใช้ระบบ 

สารสนเทศจากมากไปหาน้อยดังน้ีคือ ด้านบุคลากรและ 

งานบริการ ( X  =3.45) ด้านฮาร์ดแวร์( X  =3.42) ทักษะ 

การใช้ระบบสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ( X  =3.39)  

และด้านซอฟแวร์( =3.26)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้ระบบ 

สารสนเทศกับป ัญหาการใช ้ ระบบสารสนเทศของ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

พบว่า โดยภาพรวมสภาพการใช้ระบบสารสนเทศมีความ 

สัมพันธ์กับปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ด้านฮาร์ดแวร์  

มคีวามสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต�า่โดยมค่ีาสถติขิองความสมัพนัธ์  

.239 ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ ์

อยู ่ในระดับต�่า โดยมีค่าสถิติของความสัมพันธ์ .034  

ด้านบุคคลมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงโดยมีค่าสถิติของ 

ความสัมพันธ์ .830 และด้านบุคลากรทางระบบสารสนเทศ 

มีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับปานกลางโดยมีค่าสถิติของ 

ความสัมพันธ์ .472 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้ระบบ 

สารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบคุคล พนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ  

อายุ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี มีต�าแหน่งเป็น 

พนักงานปฏิบัติการ และมีอายุงานมากกว่า 10 ปี 

2. สภาพการใช้ระบบสารสนเทศตามความคิดเห็น 

ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้อยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญของการใช้ระบบ 

สารสนเทศจากมากไปหาน้อย ดังนีคื้อ ด้านข้อมลูและระบบ 

สารสนเทศ ด้านบคุคล ด้านบคุลากรทางระบบสารสนเทศ และ 

ด้านฮาร์ดแวร์ ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญด้านข้อมูล 

และระบบสารสนเทศให้มากกว่าประเด็นอื่น สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ สมฤดี วงษ์แสง (2549) วิจัยเรื่อง  

การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อของบริษัท  

แมกเนคอมพ์ พรซิชิัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั 

พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศของผูใ้ช้อยูใ่นระดับปานกลาง 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละปัจจัยย่อยดังนี้

- ด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญด้านฮาร์ดแวร์อยู ่ในระดับปานกลาง โดยผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งระบบเครือข่ายในหน่วยงาน 

มีจ�านวนเพียงพอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของบดินทร์  

แก้วบ้านดอน (2544) ได้ศึกษาสภาพและความต้องการ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไทยสเฟียร์ บริษัท การบินไทย  

จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี 

ความคิดเห็นต่อการใช้ด้านฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับปานกลาง 

- ด ้านข ้อมูลและระบบสารสนเทศ ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดย 

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย 

อันดับแรกคือรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม  

สวยงาม และทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ ด้านข้อมูลและระบบ 

สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 

- ด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคืองานประมวลผลและค�านวณผล 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน  
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(2544) ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ด้านบคุคล 

อยู่ในระดับปานกลาง 

- ด้านบุคลากรทางระบบสารสนเทศ ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดย 

พนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย อันดับแรก 

คือการมีบุคลากรที่ให้บริการซ่อมบ�ารุงโปรแกรมและ 

คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 

- ด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานให้ความส�าคัญมาก 

ในปัจจัยย่อยอันดับแรกคือเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งระบบ 

เครือข่ายในหน่วยงานมเีพยีงพอ สอดคล้องกบั ผลงานวจิยั 

ของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง

3. ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดย 

ให้ความส�าคัญมากกับปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ  

จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบุคลากรและงานบริการ ด้าน 

ฮาร์ดแวร์ ด้านทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ และการใช้ 

คอมพิวเตอร์ และด้านซอฟแวร์ ดังนั้นองค์กรควรแก้ 

ปัญหาด้านบุคลากรและงานบริการซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลงานวิจัยพบว่า  

พนักงานต้องการมากเป็นอันดับแรกเพ่ือแก้ปัญหาคือการ 

แก้ปัญหาด้านบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 

- ด้านฮาร์ดแวร์ พนักงานให้ความส�าคัญกับปัญหา 

อยู ่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

กับปัจจัยย่อยของปัญหาอันดับแรก ได้แก่ ประสิทธิภาพ 

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่มีความเหมาะสมในการ 

ท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิภาภรณ์ พึ่งรศ  

(2548) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของพนักงานองค์การคลังสินค้า กระทรวง 

พาณิชย์ พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์ของพนักงานองค์การคลังสินค้า 

อยู ่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

กับปัจจัยย ่อยอันดับแรกคือประสิทธิภาพของเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ 

- ด้านซอฟแวร์ พนกังานให้ความส�าคัญของปัญหา  

อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัจจัยย่อยของปัญหาอันดับแรกคือการใช้งานโปรแกรม 

ประยุกต์ด้านส�านักงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

มีปัญหาด้านซอฟแวร์อยู่เป็นอันดับ 3 

- ด้านทักษะ การใช้ระบบสารสนเทศการใช้ 

คอมพิวเตอร์พนักงานให้ความส�าคัญของปัญหาอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยของปัญหา 

อันดับแรกคือการขาดความรู้เรื่องซอฟแวร์ ดังนั้น องค์กร 

ควรจัดอบรมให้ความรู ้ซอฟแวร์ให้กับผู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ 

โปรแกรมดังกล่าว

- ด้านบุคลากรและงานบริการ พนักงานให้ความ 

ส�าคัญของปัญหาด้านบุคลากร และงานบริการอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัจจัยย่อย ปัญหาอันดับแรกคือการขาดบุคลากรที่มีความรู้ 

และประสบการณ์ในการซ่อมบ�ารุง ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ บดินทร์ แก้วบ้านดอน (2544) ผลการวิจัยพบว่า  

มีปัญหาด้านบุคลากรอยู่ในระดับรอง ดังนั้นองค์กรควร 

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ารุง

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้ระบบ 

สารสนเทศกับปัญหาการใช้พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ใน 

ระดบัปานกลาง วเิคราะห์ได้ว่า สภาพการใช้และปัญหาการใช้ 

มีการเกี่ยวข้องกันดังนั้น ควรศึกษาสภาพการใช้งานเพื่อหา 

ทางแก้ปัญหาของการใช้งานของระบบสารสนเทศของ 

สารสนเทศวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

ผู ้ วิจัยขอเสนอแนะด ้านสภาพการใช ้ระบบ 

สารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�าคัญมากกับประเด็นของ 

สภาพการใช้ระบบสารสนเทศดังนี้

1. ด้านข้อมูล และระบบสนเทศ ควรให้ความ 
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ส�าคัญเร่ืองรูปแบบในการน�าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ให้มี 

ความเหมาะสม สวยงาม ทันสมัยเพื่อสะดวกแก่การใช้งาน 

2. ด ้านบุคคล ควรให ้ความส�าคัญด้านงาน 

ประมวลผลและค�านวณผล และทักษะในการใช้ระบบ 

สารสนเทศ

3. ด้านบุคลากรทางระบบสารสนเทศ ควรให ้

ความส�าคัญกับบุคลากรที่ให้บริการงานซ่อมบ�ารุงโปรแกรม  

และให้ความส�าคัญด้านความรวดเร็วในการซ่อมบ�ารุง

4. ด้านฮาร์ดแวร์ ควรให้ความส�าคัญเรื่องเครื่อง 

พิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบเครือข่ายใน 

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ด้านปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน 

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้ความ 

ส�าคัญมากกับประเด็นของปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ 

ดังนี้

1. ด้านบุคลากรและงานบริการ ควรสรรหา 

บคุลากรทีม่คีวามรู ้และมีประสบการณ์ในการซ่อมบ�ารุงเพิม่  

เน่ืองจากปัจจบัุนบคุลากรทางด้านนีย้งัมจี�านวนไม่เพยีงพอ 

ต่อความต้องการของผู้ใช้

2. ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่าประสิทธิภาพของ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่มีความเหมาะสมกับการ 

ท�างาน และจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปัจจุบัน 

ยังไม่มีความเพียงพอ ควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให ้

เพิ่มมากขึ้น และให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3. ด้านทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ และการ 

ใช้คอมพิวเตอร์ พบว่าพนักงานยังขาดความรู้ด้านซอฟแวร์  

และขาดความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ตามล�าดับ ควรมี 

การฝึกอบรมพนักงานด้านซอฟแวร์ และความรู้พื้นฐาน 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

4. ด้านซอฟแวร์ พบว่าพนักงานมีปัญหา 

การใช้งานโปรแกรมส�านักงาน (Microsoft office) ควรมี 

การฝึกอบรมด้านการใช้งานโปรแกรมส�านักงาน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

หัวข้อวิจัยที่ควรศึกษาครั้งต่อไปประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อรองรับการขยายตัวของข้อมูล และระบบงานใหม่ 

ในอนาคต (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับการใช้งาน 

ในองค์กร (3) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยที่สนับสนุน 

ของปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง (4) ความ 

ต้องการ และสภาพปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของ 

องค์กรอ่ืน
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชงิส�ารวจนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา (1) ข้อมลูส่วนบคุคลของเกษตรกรชาวนาผูใ้ช้ปุย๋เคมใีนการปลกูข้าว  

ในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี (2) ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวนาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

ปุ๋ยเคมี (3) พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี (4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนาผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี และ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของปุ๋ยเคมีกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปุ๋ยเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรชาวนาผู้ใช้ปุ๋ยเคมีในอ�าเภอ 

ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 2,882 คน สุ่มแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 353 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์ สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  

51-60 ปี สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อปี 250,001-300,000 บาท  

มีพื้นที่ในการปลูกข้าว 31-40 ไร่ (2) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญ จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบุคลากรบริการ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจ�าหน่าย  

(3) พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ ทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีจากเพื่อนบ้านที่ใช้ 

ปุ๋ยเคมี สาเหตุที่ใช้เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนามีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (5) ปัจจัย 

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี, จังหวัดปทุมธานี

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

ปุ ๋ยเคมีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช ่วยให้ข้าวมีคุณภาพ  

เจรญิเตบิโตได้ดแีละรวดเรว็ยิง่ข้ึน จงึท�าให้ปุ๋ยเคมีมีบทบาท 

ส�าคัญและเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่ม 

ผลผลติภาคเกษตรกรรม ส่งผลความต้องการใช้ปุย๋เคมขีอง 

เกษตรกรในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ 

เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีเองได้ ต้อง 

น�าเข้าปุย๋เคมจีากต่างประเทศ ท�าให้ราคาของปุย๋เคมีมคีวาม 

ผันผวนมาก เนื่องจากราคาของปุ๋ยเคมีจะผันผวนไปตาม 

ราคาน�้ามันในตลาดโลกและจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยน ท�าให้บางช่วงปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและขาดตลาด  

และมีปุ๋ยปลอมออกมาจ�าหน่าย 

Abstract

The purposes of this research were to study (1) the personal data of paddy field farmers on the  

chemical fertilizer usage, (2) the farmers’ opinion on selecting chemical fertilizer for paddy field, (3)  

the buying behavior of chemical fertilizer, (4) the relationship between personal data of paddy field  

farmers and buying behavior of chemical fertilizer, and (5) the relationship between marketing factors  

and buying behavior of chemical fertilizer. The instrument used was questionnaire. The sample of  

353 was drawn from the population of 2,882 paddy field farmers who have used chemical fertilizer in  

Lumlukka district, Pathumthani province. Statistics used were percentage, mean, standard deviation,  

chi-square and eta. The results were: (1) the majority of paddy field farmers were male, between 51- 

60 years of age, with 4-6 family members, average income of about 250,001-300,000 baht/year and  

paddy fields around 31-40 rais, (2) marketing factors are highly important in buying chemical fertilizer  

which can be arranged from high to low as follows: personal service, marketing extension, product,  

price and place, (3) most of the paddy field farmers received information about chemical fertilizer used  

for making the rice grow rapidly from neighbors. Family members’ opinion influenced the selection  

of chemical fertilizer thereafter brought from a government agency, (4) the personal data of paddy  

field farmers, and (5) the marketing factors both had relationships with buying behavior of chemical  

fertilizer significantly at 0.05. 

Keywords: marketing factors, buying behavior of chemical fertilizers

สภาพการแข ่งขันสูงในอุตสาหกรรมปุ ๋ยเคมี  

มีภาวการณ์แข่งขันในตลาดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มีผล 

มาจากการทีม่ผีูจ้�าหน่ายปุย๋เคมเีพิม่มากขึน้ เหน็ได้จากการ 

มาขึ้นทะเบียนผู้จ�าหน่ายปุ๋ยเคมีกับกรมวิชาการเกษตรมี 

อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ผลิตหลายรายได้ขยาย 

ก�าลังการผลิตเพิม่ขึน้โดยทีผู่ป้ระกอบการแต่ละรายพยายาม 

ท�าให้ตราสินค้าที่ตนจ�าหน่ายติดตลาด และครอบครอง 

ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ฉะนั้นหากผู้ประกอบการ 

สามารถทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของผู้ใช้ปุ๋ย  

ก็จะท�าให้มองเห็นโอกาสและช่องทางในการพัฒนาพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 

ชาวนาผู ้ใช้ปุ ๋ยเคมีในการปลูกข้าว ในอ�าเภอล�าลูกกา  

จังหวัดปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวนา 

เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ ๋ยเคมี 

ในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีที่ใช้ 

ในการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนา ในอ�าเภอล�าลูกกา  

จังหวัดปทุมธานี 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของเกษตรกรชาวนาผู้ใช้ปุ๋ยเคมีกับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด 

ของปุ ๋ยเคมีกับพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ ๋ยเคมีในอ�าเภอ 

ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือก
ซื้อปุ๋ยเคมี

ในอ�ำเภอล�ำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี

1. การได้รับข้อมูลข่าวสาร

   เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี

2. สาเหตุที่ใช้ปุ๋ยเคมี

3. เดือนที่ซื้อปุ๋ยเคมี

4. ความถี่ในการซื้อปุ๋ย

   เคมี

5. ปุ๋ยที่ซื้อใช้ในระยะหลัง

   หว่านข้าว 20-25 วัน

   เป็นปุ๋ยสูตรอะไร

6. ปุ๋ยที่ซื้อใช้ในระยะหลัง

   หว่านข้าว 40-45 วัน 

   เป็นปุ๋ยสูตรอะไร

7. ปุ๋ยที่ซื้อใช้ในระยะหลัง

   หว่านข้าว 60-65 วัน 

   เป็นปุ๋ยสูตรอะไร

8. ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ

   ปุ๋ยเคมี

9. แหล่งในการซื้อปุ๋ยเคมี

10. ยี่ห้อปุ๋ยเคมีที่เลือกซ้ือ

11. สาเหตุที่ซื้อปุ๋ยเคมี

    ยี่ห้อดังกล่าว

12. สูตรปุ๋ยเคมี

13. ชนิดของสูตรปุ๋ยเคมี

    ที่ซื้อ 

14. ปริมาณที่ซื้อ 

15. วิธีการช�าระเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพ

5. จ�านวนสมาชิก

6. รายได้เฉลี่ยต่อปี

7. จ�านวนพื้นที่ใน

   การปลูกข้าว

ปัจจัยทำงกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านการจัด

   จ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านบุคลากร

   บริการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนาผู ้ใช้ปุ ๋ย 

เคมี และปัจจัยการตลาดของปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด 

ปทุมธานี 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ 

กบัพฤติกรรมการเลอืกซือ้ปุย๋เคมใีนอ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดั 

ปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกร 

ชาวนาผูใ้ช้ปุย๋เคมใีนอ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีจ�านวน  

2,882 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรชาวนา 

ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา ผู้วิจัยใช้สูตรค�านวณกลุ่ม 

ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 353 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์ สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนาผู้ซื้อปุ๋ย 

เคมส่ีวนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 64.0 อาย ุ51-60 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 71.4สถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 72.0 มสีมาชกิ 

ในครอบครัว 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีรายได้เฉล่ีย 

ของครอบครัวต่อปี 250,001-300,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 37.7 มีพื้นที่ในการปลูกข้าว 31-40 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 28.3 

2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี 

ส่วนใหญ่ โดยภาพรวมเกษตรกรชาวนา มีความคิดเห็นต่อ 

ความส�าคัญของปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ย 

เคมี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  =3.80) โดยผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาด เรียง 

ล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากรบริการ มีค่า 

เฉลี่ย ( X  =4.00) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย  

( X  =3.87) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย( X  =3.76) ด้าน 

ราคา มีค่าเฉลี่ย ( X  =3.68) และด้านการจัดจ�าหน่าย มีค่า 

เฉลี่ย ( X  =3.67) 

3. พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร 

ชาวนา ส่วนใหญ่ ทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีจาก 

เพื่อนบ้านที่ใช้ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 28.6 สาเหตุที่ใช้เพื่อช่วย 

เร่งการเจริญเติบโตของข้าว คิดเป็นร้อยละ 49.9 เลือก 

ซื้อปุ๋ยช่วงเดือนเมษายน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ความถี่ 

ในการซื้อ 2-4 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 54.1 ปุ๋ยที่ใช้ 

ในระยะหลังหว่านข้าว 20-25 วัน เป็นปุ๋ยสูตร 46-0-0  

คดิเป็นร้อยละ 51.6 ปุย๋ทีใ่ช้ในระยะหลงัหว่านข้าว 40-45 วนั  

เป็นปุ๋ยสูตร 16-20-0 คิดเป็นร้อยละ 83.0 ปุ๋ยที่ใช้ใน 

ระยะหลงัหว่านข้าว 60-65 วนั เป็นปุย๋สตูร 16-20-0 คดิเป็น 

ร้อยละ 51.8 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือก 

ซื้อปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 46.2 เลือกซื้อปุ๋ยจากหน่วยงาน 

ของรัฐที่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 69.7 เลือกซื้อปุ๋ยเคมี  

ตรากระต่าย คิดเป็นร้อยละ 56.9 สาเหตุทีเ่ลือกยีห้่อดังกล่าว 

เพราะคุณภาพสินค้าดี คิดเป็นร้อยละ 35.4 ชนิดของสูตร 

ปุย๋เคมทีีเ่ลือกซือ้มากทีสุ่ดคือ 16-20-0 คิดเป็นร้อยละ 47.3  

ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีแต่ละครั้ง 20,001-25,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 43.1 และช�าระเงินโดยช�าระเงินหลังจาก 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 75.9

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

เกษตรกรชาวนากบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ปุย๋เคมใีนอ�าเภอ 

ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ 

เกษตรกรชาวนามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปุย๋เคมใีนอ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ได้แก่ ยีห้่อปุย๋เคมทีีเ่ลอืกซือ้ ชนดิของ 

สูตรปุ๋ยเคมีที่เลือกซื้อ และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี  

ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กัน

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด 

ปทุมธานี พบว่า ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด 

ปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ Eta ระหว่าง .616-.728 

กำรอภิปรำยผล

การวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์ 

กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ปุย๋เคมใีนอ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดั 

ปทุมธานี ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้
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ผลการวิจัยท�าให้ทราบว่าการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของ 

กลุ่มเกษตรกรชาวนาเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  

51-60 ปี สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน  

มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี 250,001-300,000 บาท  

มีพื้นที่การปลูกข้าว 31-40 ไร่ 

ปัจจัยการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อปุ ๋ยเคมีโดย 

ภาพรวมผู้ซื้อปุ๋ยมีความคิดเห็นต่อความส�าคัญของปัจจัย 

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประเสริฐ วานิชนาม  

(2546) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคม ี

เพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกร ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัด 

อุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ซื้อปุ ๋ยเคมีเห็นว่าปัจจัย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านการจัดจ�าหน่าย มีความส�าคัญต่อ 

การเลือกซื้อปุ ๋ยเคมีอยู ่ในระดับมาก โดยผู ้ซื้อปุ ๋ยเคม ี

มีความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านบุคลากร 

บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

และด้านการจัดจ�าหน่าย ดังนั้น องค์กรควรให้ความส�าคัญ 

ด้านบุคลากรบริการให้มากเพื่อเกิดการซื้อและจงรักภักดี 

ต่อองค์กร

ผู ้ วิจัยขออภิปรายแต ่ละประเด็นของป ัจจัย 

การตลาด ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปาณิษา  

เพชรพลอย (2552) เรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อปัจจัย 

ทางการตลาดของการใช้สารปรบัปรงุดนิวนีาสของเกษตรกร 

ชาวไร่อ้อยในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร 

มีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยผู้ซื้อปุ๋ย 

เคมีให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อย อันดับแรกของ 

ผลิตภัณฑ์คือคุณภาพของปุ๋ย ดังน้ันองค์กรควรให้ความ 

ส�าคัญกับคุณภาพของปุ๋ยให้มาก 

ด้านราคาผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ 

มาก สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ปาณิษา เพชรพลอย  

(2552) พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อราคา อยู่ใน 

ระดับมาก โดยผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญกับประเด็นย่อย  

อันดับแรก ของราคาปุ๋ยเคมีคือระยะเวลาการให้เครดิต  

ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับระยะเวลาการให้เครดิต  

ให้ตรงกับความต้องการเกษตรกรชาวนา

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู ้ซื้อปุ ๋ยเคมีให ้

ความส�าคัญด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปาณิษา เพชรพลอย (2552)  

พบว่าเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

อยู่ในระดับมาก โดยผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญมากกับ 

ประเด็นย่อย อันดับแรก ของช่องทางการจัดจ�าหน่ายคือ 

ร้านเป็นตัวแทนจ�าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต ดังนั้นองค์กร 

ควรให้ความส�าคัญกับตัวแทนจ�าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความ 

ส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง 

กับปาณิษา เพชรพลอย (2552) พบว่า เกษตรกร มีความ 

คิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก โดย 

ผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ของการส่งเสริมการตลาดคือการบริการจัดส่งสินค้าฟรี  

ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการจัดส่งสินค้า 

ด้านบุคลากรบริการ ผู้ซื้อปุ๋ยเคมีให้ความส�าคัญ 

กับบุคลากรบริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 

วจิยัของ ฐติารย์ี วงศ์มงักร (2550) เรือ่ง ปัจจยัการตลาดทีม่ี 

ความส�าคัญต่อการเลือกซ้ือปุ๋ยส�าเร็จรูปใช้ในการปลูกข้าว 

ของเกษตรกรในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรให้ความส�าคัญกับบุคลากร 

บรกิารอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส�าคัญมากต่อปัจจยัย่อย  

อันดับแรกของบุคลากรบริการคือผู้ขายมีการติดตามผล 

หลังการใช้ปุย๋ ดังนัน้องค์กรควรให้ความส�าคัญกบัประเดน็นี้

ผลการวิจัยท�าให้ทราบพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ย 

เคมีของเกษตรกรชาวนาเป้าหมาย ซึ่งมีพฤติกรรมดังนี้  

สาเหตุที่ซื้อเพราะต้องการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว  

เลอืกซือ้ปุย๋เคมช่ีวงเดอืนเมษายน ความถีใ่นการซือ้ 2-4 คร้ัง 

ต่อปี ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในระยะหลังหว่านข้าว 20-25 วัน เป็น 

ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในระยะหลังหว่านข้าว  

40-45 วัน เป็นปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ปุ๋ยเคมีที่ใช้ใน 

ระยะหลังหว่านข้าว 60-65 วัน เป็นปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0  

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อปุ ๋ยเคมี  
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เลอืกซือ้ปุย๋เคมจีากหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นสมาชิก เลอืกซือ้ 

ปุ๋ยเคมี ตรากระต่าย สาเหตุที่เลือกยี่ห้อดังกล่าวเพราะ 

คุณภาพสินค้าดี ชนิดของสูตรปุ๋ยเคมีที่เลือกซื้อมากที่สุด  

คอื 16-20-0 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุย๋เคมแีต่ละครัง้ 20,001- 

25,000 บาท และช�าระเงินโดยช�าระเงินหลังจากเก็บเกี่ยว 

ผลผลติเสรจ็ ดงันัน้องค์กรควรให้ความส�าคญักบัพฤตกิรรม 

ของเกษตรกรเพื่อตอบสนอง การซื้อของเกษตรกรชาวนา 

กลุ่มเป้าหมาย

ความสัมพันธ ์ระหว ่างข ้อมูลส ่วนบุคคลของ 

เกษตรกรชาวนากับพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี พบว่า  

มีความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 

ปุ๋ยเคมี ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล  

ส่วนความ สมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัทางการตลาด กบัพฤตกิรรม 

การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี พบว่า มีความสัมพันธ์ วิเคราะห์ได้ว่า 

ปัจจยัการตลาดทกุประเดน็มอีทิธพิลกบัการเลอืกซือ้ปุย๋เคมี  

ดังน้ันควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกประเด็น

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศชาย อายุ 51-60 ปี  

เพราะเป็นเกษตรกรชาวนากลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรให้ความส�าคญักบับคุลากรบรกิาร เน่ืองจาก 

เกษตรกรชาวนาให้ความส�าคัญมากโดยให้บุคลากรบริการ 

อย่างรวดเร็ว และมีความรู ้เรื่องปุ ๋ยเป็นอย่างดีสามารถ 

ช่วยแก้ปัญหาได้

3. ความค�านึงถึงคุณภาพของปุ๋ยให้มาก เนื่องจาก 

เกษตรกรชาวนากลุ่มเป้าหมายให้ความส�าคัญ

4. ควรให้ความส�าคัญกับระยะเวลาการให้เครดิต 

ให้เกษตรกรสามารถช�าระเงินได้

5. ควรให้ความส�าคัญกับร้านซึ่งเป็นตัวแทน 

จ�าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต 

6. ควรให้ความส�าคัญกับการจัดส่งสินค้าฟรี 

7. ควรให้ความส�าคัญกับผู ้ขายซึ่งควรมีการ 

ติดตามผลหลังการใช้ปุ๋ย 

8. ควรจ�าหน่ายปุย๋สตูร 16-20-0 ยีห้่อตรากระต่าย 

และควรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดี เพราะเกษตรกรต้องการใช้

9. ควรจ�าหน่ายปุ๋ยที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการวิจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี 

ในเขตอ�าเภออ่ืน 

2. ควรมีการวิจัยปัจจัยการตลาดของปุ๋ยเคมีของ 

เกษตรกรในเขตอ่ืน

3. ผลกระทบและปัญหาการใช ้ปุ ๋ยเคมีของ 

เกษตรกร 

4. ควรวิจัยคุณภาพของปุ๋ยเคมีในเขตอ่ืน
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พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน 
ณ ตลาดไท ในประเทศไทย*

Customer Behavior of Buying Fruits Imported from China
at Tai Market, Thailand
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้า (3) ความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลไม้น�าเข้า 

จากประเทศจีน ณ ตลาดไท (4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไม้น�าเข้า 

จากประเทศจีน ณ ตลาดไท (5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของผลไม้น�าเข้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม ้

น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไท กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุ 31-40 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

และพักอาศัยอยู่ อพาร์ทเม้นท์/ตึกแถว (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้า 

ส่วนใหญ่ทราบข่าวผ่านวิทยุ เหตุผลที่ซื้อเพราะเช่ือมั่นในชื่อเสียงของตลาดไท (2) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

ผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้าส่วนใหญ่ โดยภาพรวมลูกค้าอยู่ในระดับมาก (4) ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(5) ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไท อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน

Abstract

The purposes of this research were to study: (1) the personal factors of respondents, (2) the  

customer behavior of buying fruits imported from China at Tai Market, (3) the marketing factors  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ การเงนิ การส่งเสรมิการผลติในภาคอตุสาหกรรม 

มีการเจริญเติบโตและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง และอยู่ 

ในเกณฑ์ค่อนข้างสงู เนือ่งจากมปัีจจยัด้านบวกทีป่ระเทศจนี 

ได้เปรียบในทุกประเทศทั่วโลก คือ การมีบุคลากรเป็น 

จ�านวนมาก มีอัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต�่า จึงส่งผล 

ให้ต้นทุนการผลิต และราคาสินค้าไม่แพง อีกท้ังมีความ 

พร้อมทั้งทางด้านขนส่ง และการผลิตที่สามารถรองรับ 

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้อย่างลงตัว จึงท�าให้ผลไม้ 

น�าเข้าจากประเทศจีนสามารถน�ามาขายในประเทศไทย  

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งตลาดไทเป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศมีผลไม้จากจีนมาจ�าหน่าย เช่น องุ่น สาลีผสม  

แอปเปิ้ลฟูจิ ทับทิม แคนตาลูป ลูกท้อ ลิ้นจี้ ส้ม เป็นต้น 

ปริมาณการน�าเข้าของผลไม้จากจีน มีแนวโน้มสูงขึ้น  

อนัเนือ่งมาจากข้อตกลงเปิดเสรทีางการค้า ระหว่างประเทศ  

(FTA) เป็นผลให้การเก็บภาษีสินค้าลดลง ดังนั้นผู้วิจัย 

ซึ่งเป็นนักศึกษาจีน จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

affecting the customer behavior of buying fruits imported from China at Tai Market, (4) the relationship  

between the personal factors and the customer behavior of buying fruits imported from China at Tai  

Market, and (5) the relationship between the marketing factors and the customer behavior of buying  

fruits imported from China at Tai Market. The findings show that: (1) the majority of respondents were  

female, aged 31-40 years old, earned incomes of 5,001-15,000 baht, held bachelor’s degree, had own  

business, and lived in apartments / block buildings. (2) most of the respondents learned about imported  

fruit sales from radios, the reason of purchase was confidence in Tai Market’s reputation, (3) the overall  

opinion of the respondents on marketing factors was high, with the factor rating of importance levels  

from high to low as follows: service personnel, marketing promotion, marketing channels, product,  

and price, (4) there were correlations between personal factors and customer behavior of buying at the  

statistical significance level of .05, (5) there were correlations between marketing factors and customer  

behavior of buying at the statistical significance level of .05. 

Keywords: customer buying behavior, fruits imported from China

สินน้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทเพื่อให้ทราบว่า  

ผู ้ซื้อผลไม้จากประเทศจีนคือใคร ปัจจัยการตลาดใดท่ี 

มีผลต่อการเลือกซื้อผลไม้จากประเทศจีน ผู้ซื้อผลไม้ม ี

พฤติกรมการซื้อผลไม้จากประเทศจีนอย่างไร เนื่องจาก 

ไม่มีผู ้ใดวิจัยมาก่อน ผลที่ได้จากการวิจัยผู้วิจัยจะเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจีนในการน�าผลไม้มาขายใน 

ประเทศไทยเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

2. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้า

3. ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับปัจจัย 

การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ผลไม้น�าเข้าจากประเทศจนี  

ณ ตลาดไท

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไท
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5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด 

ของผลไม้น�าเข้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไท

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ
ผลไม้น�ำเข้ำจำก

ประเทศจีน ณ ตลำดไท
1. แหล่งข้อมูลท่ีทราบว่า

   มีผลไม้จากประเทศจีน

   มาจ�าหน่าย ณ ตลาดไท

2. เหตุผลที่ซื้อผลไม้จาก

   ประเทศจีน ณ ตลาดไท

3. ช่วงเวลาท่ีซื้อผลไม้

   จากประเทศจีน ณ 

   ตลาดไท

4. วันท่ีซื้อผลไม้จาก

   ประเทศจีน ณ ตลาดไท

5. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้ง

   ในการซื้อผลไม้จาก 

   ประเทศจีน ณ ตลาดไท

6. ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ

   ผลไม้จากประเทศจีน 

   ณ ตลาดไท

7. ชนิดผลไม้จาก

   ประเทศจีน ท่ีเลือกซื้อ 

   ณ ตลาดไท

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. รายได้เฉลี่ย

4. การศึกษา

5. อาชีพ

6. สถานที่พักอาศัย 

ปัจจัยทำงกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทาง

   การจัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านบุคลากร

   บริการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน  

ณ ตลาดไท

2. ปัจจยัการตลาดของผลไม้น�าเข้ามคีวามสมัพนัธ์ 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน  

ณ ตลาดไท

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้า 

จากประเทศจีน ณ ตลาดไทในประเทศไทย เป็นการศึกษา 

วิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือลูกค้าที่ซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไทซึ่งไม่สามารถนับจ�านวนได้ กลุ่ม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือลูกค้าที่ซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจนีในตลาดไท ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 

ของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน สถิติ 

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.3 อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 48.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-15,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 55.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 55.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็น 

ร้อยละ 31.5 และพักอาศัยอยู ่อพาร์ทเม้นท์/ตึกแถว  

คิดเป็นร้อยละ 35.8

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข ้าจาก 

ประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้าส่วนใหญ่ทราบข่าวว่า 

มีผลไม้น�าเข้าจากจีนมาจ�าหน่ายในตลาดไทผ่านทางวิทยุ  

คิดเป็นร้อยละ 28.8 เหตุผลที่ซ้ือเพราะเช่ือมั่นในช่ือเสียง 

ของตลาดไท คดิเป็นร้อยละ 24.5 ซือ้ช่วงเวลา 5.00-8.00 น.  

คิดเป็นร้อยละ 43.0 ซื้อวันธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 68.8  

ซื้อแต่ละครั้ง 501-800 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 ไปซื้อ 

ผลไม้ในตลาดไทกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ 

ซื้อองุ่นที่น�าเข้ามาจากจีน คิดเป็นร้อยละ 30.3

3. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลไม้ 

น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทของลูกค้าส่วนใหญ่  

โดยภาพรวมลูกค้า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดท่ีมี 

ผลต่อการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไท  
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อยู่ในระดับมาก ( X  =3.72) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ของปัจจัยการตลาด จากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้าน 

บุคลากรบริการ ( X  =3.98) ด้านการส่งเสริมการตลาด  

( X  =3.86) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( X  =3.80)  

ด้านผลิตภัณฑ์ ( X  =3.57) และด้านราคา ( X  =3.40)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ลกูค้ากบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลไม้น�าเข้าจากประเทศจนี  

ณ ตลาดไท พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความ 

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลไม้น�าเข้าจากประเทศ 

จีน ณ ตลาดไท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม ้น�าเข ้าจากประเทศจีน  

ณ ตลาดไท พบว่า ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ  

ตลาดไท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

เป้าหมายท่ีมาซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีนในตลาดไท  

เพื่อท่ีจะท�าเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นเพศหญิงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว พักอยู ่ใน 

อพาร์ทเมนต์และตึกแถว 

พฤติกรรมการเลอืกซือ้ผลไม้น�าเข้าจากประเทศจนี 

ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลไม้น�าเข้าจากจีนมาจ�าหน่ายที ่

ตลาดไทผ่านทางวิทยุ ดังนั้นควรมีการโฆษณาผ่านทางวิทยุ 

เพื่อที่จะได้มีลูกค้ามากขึ้น ช่วงเวลาที่ซื้อมากคือ 5.00- 

8.00 น.ดังน้ันควรจัดผลไม้มาจ�าหน่ายช่วงนี้ให้มากที่สุด  

และจัดองุ่นมาขายให้มากเพราะลูกค้าต้องการ

ปัจจยัการตลาดทีม่ต่ีอการเลอืกซือ้ผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน โดยภาพรวมลูกค้าให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

การตลาดผลไม้น�าเข้าจากจนี อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะ 

ผลไม้จากจีนสด ใหม่ เพราะการขนส่งใกล้ชายแดนไทย 

และจีนมีวิธีที่เก็บรักษาให้สดใหม่ได้ตลอดปี อีกทั้งราคา 

ไม่แพงเน่ืองจากค่าแรงถูก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต�่า 

และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ  

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การมีสินค้าที่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ 

ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่า 

คุ้มรวมถึงการจัดจ�าหน่าย กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ 

พฤติกรรมการซื้อหา และเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วย  

ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด 

พฤติกรรมอย่างถูกต้อง และผลไม้ที่น�าเข้าจากประเทศจีน 

จ�าหน่ายในตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน 

ประเทศ จึงสะดวกในการเดินทางมาซื้อได้ง่าย ลูกค้าจึง 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไท วิเคราะห ์

ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลไม้ 

น�าเข้าจากประเทศจีน ดังนั้นผู้บริหารตลาดไท ควรให้ความ 

ส�าคญักบัเพศหญงิเพราะเป็นลกูค้ากลุม่เป้าหมาย และองุน่ 

เป็นที่ต้องการของลูกค้ามาก ตลาดไทจึงควรจัดองุ่นให้มี 

เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

ปัจจัยการตลาดของผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจาก 

ประเทศจีน วิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยการตลาดมีอิทธิพลต่อ 

การเลือกซื้อผลไม้น�าเข้าจากจีน ดังนั้น ผู้บริหารตลาดไท 

ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกบัลกูค้าเพศหญงิเพราะเป็น 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน

2. ควรให้ความส�าคัญการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ผ่านทางวิทยุ เพราะลูกค้าให้ความส�าคัญมาก

3. เวลาขายผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน ควรจัด 

เวลา 05.00-08.00 น. เพราะลูกค้ามากในช่วงนี้

4. ควรให้ความส�าคัญด้านการบริการเพราะลูกค้า 

ให้ความส�าคัญมาก

5. ควรปรับปรุงเรื่องราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ 

ของผลไม้
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6. ควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้าทุกประเด็น เพราะมีผลต่อการซื้อผลไม้น�าเข้า 

จากประเทศจีน

7. ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน  

เพราะมีผลต่อการซื้อผลไม้น�าเข้าจากประเทศจีน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาปัญหาการน�าเข้าผลไม้จากจีน 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคผลไม ้

น�าเข้าจากจีน 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ที่น�าเข้า 

จากจีนในตลาดอ่ืน 

4. ควรศึกษาการบริการขนส่งผลไม้น�าเข้าจากจีน 

เอกสารอ้างอิง

เสรี วงษ์มณฑา. (2545). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็ก.
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ด้านคือ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานความคิดเห็นการบริหาร 

งานคุณภาพ (2) การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด (3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ บริหาร 

คุณภาพโดยรวมบริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานกับ 

การบริหารคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม พนักงานบริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด จ�านวน  

550 คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 226 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมาตรฐาน และค่า 

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ปริญญาขึ้นไป เป็นพนักงานในสายการผลิต มีประสบการณ์ในการท�างาน 2-5 ปี เป็นพนักงานประจ�า มีความคิดเห็นว่า 

การบรหิารคณุภาพโดยรวม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) การปฏบิตังิานของพนกังานมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิาร 

คุณภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาในรายด้าน พบว่า เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพโดยรวม 

ของบริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด อยู่ในระดับสูงมาก

ค�ำส�ำคัญ: การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อการบริหารคุณภาพโดยรวม

Abstract

This survey research aims to study the employee work performance and the total quality  

management at Gold Press Industry Co., Ltd in four areas: the personal factors of the company’s  

respondents, the opinions of the employees on work performance, the opinions of the employees on  

the total quality management of the company, and (4) the relationship between the employee work  

performance and the total quality management of the company. Questionnaires were used to collect  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.กรรณิการ บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคไร้พรมแดนในด้าน 

การค้า เศรษฐกจิ การศกึษา ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องปรบั 

ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ 

องค์กรต้อง พยายามหาวิถีทางปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถ 

ก้าวไปข้างหน้าเหนือคู่แข่งขันรายอื่นๆ และเพ่ือความ 

อยู่รอดขององค์การ เงื่อนไขหรือปัจจัยส�าคัญในการอยู่รอด 

ก็คือต้องมีการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง พัฒนา 

ผู้บริหารและพนักงานให้มีแนวคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะรับ 

การเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาวการณ์ของโลกและร่วมแรง 

ร่วมใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ  

การมุ่งพฒันาคณุภาพของงานหรอืบรกิารทีล่กูค้า ทัง้ภายใน 

ภายนอกองค์การมีความพึงพอใจและก้าวขึ้นสู ่คุณภาพ 

ในระดับสากล การที่จะโน้มน้าวความสนใจของลูกค้าให้ซื้อ 

สินค้าหรือใช้บริการของตนได้นั้น จ�าเป็นต้องเสนอสินค้า 

หรือบริการท่ีดีท่ีสุดเหนือคู่แข่งขันรายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการ 

แข่งขันกนัท่ีคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารในระดบัทีจ่ะต้อง 

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ดังนั้นความพึงพอใจ 

ของลูกค้าจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่องค์การจะต้องให้ความสนใจ 

และสนองตอบ องค์การจึงจะสามารถประสบความส�าเร็จ 

ในบรหิารรายได้ การประเมินผลลกูค้า ผูร้บับรกิารได้ ดงันัน้ 

วิธีการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อที่องค์การจะ 

data from the sample group of 226 employees selected from 550 employees. Statistics used in  

analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and correlation coefficients. The  

findings show that: the majority of the respondents were male, aged 31-40 years old, were married,  

held bachelor’s degree or higher, worked in the production line, had tenures of 2-5 years and were  

regular employees; the overall opinion of the respondents on work performance was high; the overall  

opinion of the respondents on the total quality management of the company was at high level focusing  

on the importance of teamwork, continuous improvement, and customer focus; and there was high  

correlation between work performance and total quality management.

Keywords: work performance, Total Quality Management

อยู่รอดกับภาวะที่แข่งขันที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น องค์กร 

จึงเลือกการบริหารคุณภาพ โดยรวมซึ่งประเมินการท�างาน  

ซึ่งการบริหารคุณภาพโดยรวมจะช่วยให้องค์กรบรรลุผล 

ส�าเร็จตามเป้าหมาย ท�าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือในการมี 

หลกัเกณฑ์ส�าหรบัการผลติสนิค้า การบรกิาร และการสัง่ซือ้ 

ของลูกค้าตลอดมา แต่ก็ยังพบว่ามีอุปสรรคบางประการ  

ผู้บริหารของบริษัท ได้มีการสัมมนาในเดือนธันวาคม พ.ศ.  

2552 พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในบริษัทหลายประเด็น ดังเช่น  

พนักงานลาออกจากงานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ได้รับข้อ 

ร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ 

บริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ 

พนกังานยงัไม่มคีวามเข้าใจวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน ตลอดจน 

พนกังานบางส่วนเข้าใจผดิพลาดท�าให้เกดิความไม่พงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานท่ีม ี

ต่อการบรหิารคุณภาพโดยรวม เพือ่น�าผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการ 

อย่างต่อเนื่องให้เกิดคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการ  

เพื่อสร้างความพึงพอใจในการท�างานทั้งพนักงานและ 

ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 

โกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานบริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด 

3. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบั บรหิารคุณภาพ 

โดยรวม บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานกับการบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์ 

เพรส อินดัสตรี จ�ากัด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

กำรบริหำรคุณภำพ
โดยรวมของ 

บริษัท โกลด์เพรส 
อินดัสตรี จ�ำกัด

1. การให้ความส�าคัญ

   กับลูกค้า

2. การท�างานเป็นทีม

3. การปรับปรุงอย่าง

   ต่อเนื่อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนบริษัท 

โกลด์เพรส อินดัสตรี 
จ�ำกัด

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพบุคคล

4. การศึกษา

5. ต�าแหน่งงาน

6. ประสบการณ์การ

   ท�างาน

7. สถานภาพการท�างาน

กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนบริษัท 

โกลด์เพรส อินดัสตรี 
จ�ำกัด

1. ด้านลักษณะงาน

2. ด้านเพื่อนร่วมงาน

3. ด้านการบังคับบัญชา

4. ด้านโอกาสก้าวหน้า

   ในงาน

5. ด้านค่าตอบแทนและ

   สวัสดิการ

6. ด้านสิ่งแวดล้อมใน

   สถานประกอบการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจ ัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

การปฏบิตังิานของพนกังานมคีวามสมัพนัธ์กบัการ 

บริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี  

จ�ากัด เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงาน 

บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด จ�านวน 550 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัท โกลด์เพรส  

อินดัสตรี จ�ากัด ค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จาก 

ตารางของเครซี่และมอร์แกน จ�านวน 226 คน วิเคราะห์ 

ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมาตรฐาน และ 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ปรญิญาขึน้ไป เป็นพนกังานในสายการผลติ มปีระสบการณ์ 

ในการท�างาน 2-5 ปี เป็นพนักงานประจ�า 

2. การปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของพนักงาน  

บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด โดยภาพรวมพนักงาน 

มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญของการปฏิบัติงาน จากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้าน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ 

ท�างาน ด้านการบังคับบัญชาและด้านลักษณะงาน

3. การบริหารคุณภาพโดยรวม ตามความคิดเห็น 

ของพนกังานบรษิทั โกลด์เพรส อนิดสัตร ีจ�ากดั โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของการ 

บรหิารคุณภาพโดยรวม จากมากไปหาน้อย ดงันี ้การท�างาน 

เป็นทีม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ การให้ความส�าคัญ 
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กับลูกค้า

4. การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี  

อยู่ในระดับมาก พิจารณาในรายด้าน เพื่อนร่วมงานมีความ 

สัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์เพรส  

อินดัสตรี จ�ากดั อยูใ่นระดบัสงูมาก การบงัคบับญัชามคีวาม 

สัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัท โกลด์เพรส  

อินดัสตรี จ�ากัด อยู่ในระดับสูง โอกาสก้าวหน้าในงานมี 

ความสัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์ 

เพรส อินดัสตรี จ�ากัด อยู่ในระดับปานกลาง ค่าตอบแทน 

และสวสัดกิารมคีวามสมัพันธ์กบัการบรหิารคณุภาพโดยรวม  

บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี จ�ากัด อยู่ในระดับต�่ามาก  

และส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการมีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัทโกลด์เพรส อินดัสตรี  

จ�ากัด อยู่ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม บริษัท โกลด์เพลส อินดัสตรี  

จ�ากัด ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

เป็นพนักงานสายการผลิต เนื่องจากบริษัทโกลด์เพรส  

อินดัสตรี จ�ากัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เหมาะกับเพศชาย 

ปฏิบัติงานน้ีและการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีทักษะ 

ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของนงนุช โชคสมัย (2551) วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ 

พนักงานบริษัทในการปฏิบัติงานและการบริหารคุณภาพ 

โดยรวม: กรณีศึกษาบริษัทนิเคดพรีซิซั่น (ประเทศไทย)  

จ�ากัด สาขาวังน้อยอยุธยา ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีและ 

เป็นพนักงานสายการผลิต

2. ความคดิเหน็ของพนกังานทีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน 

ของบริษัทโกลด์เพลส อินดัสตรี จ�ากัด พนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ธาดา จติต์ธรรม (2549) เรือ่งความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ของพนักงานที่มีต่อการบริหารคุณภาพโดยรวม ผลการวิจัย 

พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบริษัท 

แกรมเปี้ยนฟู้ดส์สยาม จ�ากัด อยู่ในระดับมาก 

ผู ้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นของการ 

ปฏิบัติงานดังนี้

ด้านลักษณะงาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคญัต่อด้านลกัษณะงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ นงนุช โชคสมัย (2549) ผลการวิจัย 

พบว่าพนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อด้านลกัษณะงานทีท่�าอยูใ่น 

ระดับปานกลางและให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อย 

อันดับแรกคืองานที่ท�าเหมาะสมกับความสามารถ และ 

ความถนัด

ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญต่อเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ ธาดา จิตต์ธรรม (2549) ผลงานวิจัยพบว่า  

พนักงานมีความคิดเห็นต่อด้านเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ 

มาก และยังให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อยอันดับแรก 

คือได้รับความร่วมมือจากการประสานงานหน่วยงานอื่น 

ด้านการบังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญต่อด้านการบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ธาดา จิตต์ธรรม (2549) ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านการบงัคับบญัชาพนกังานให้ความส�าคัญอยูใ่นระดับมาก  

โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นย่อยอันดับแรก คือการมี 

ผู้บังคับบัญชาหลายระดับ จะท�าให้เกิดความล�าบากในการ 

ปฏิบัติงาน

ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั ธาดา จติต์ธรรม  

(2549) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความส�าคัญด้าน 

โอกาสก้าวหน้าในงานอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส�าคญัมาก 

ต่อประเด็นย่อยอันดับแรกคือการสนับสนุนให้พนักงาน 

ศึกษาต่อและดูงานสม�่าเสมอ

ด ้านค ่าตอบแทนและสวัสดิการผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ ธาดา จิตต์ธรรม (2549) ผลการวิจัยพบว่า 
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พนักงานให้ความส�าคัญด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก  

โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อยอันดับแรก 

คือพอใจกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสุขภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ ธาดา จิตต์ธรรม (2549) ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ  

อยูใ่นระดับมาก โดยพนกังานให้ความส�าคญัมากกบัประเด็น 

ย่อยอนัดบัแรกคอืบรเิวณสถานทีท่�างานทีแ่สงสว่างเพยีงพอ

ด้านการปฏบิตังิานของพนักงาน พนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากกับด้านเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น องค์การควรให้ 

พนักงานมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานและการท�างานเป็นทมี

3. การบริหารคุณภาพโดยรวม พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพโดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนงนุช โชคสมัย (2551)  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญต่อการบริหาร 

คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถาม 

ยังให้ความส�าคัญมากต่อด้านการท�างานเป็นทีม ดังนั้น 

องค์กรควรให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมให้มาก

ด้านการให้ความส�าคัญกับลูกค้า พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อการให้ความส�าคัญกับลูกค้าอยู ่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับ นงนุช โชคสมัย (2551) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญกับลูกค้าอยู่ในระดับมาก โดยให้ 

ความส�าคัญมากกับประเด็นย ่อยอันดับแรกคือสนใจ 

ความรู้สึกของลูกค้าอยู่เสมอ 

ด้านการท�างานเป็นทมี พนกังานให้ความส�าคัญมาก 

กับการท�างานเป็นทีม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธาดา  

จิตต์ธรรม (2549) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความ 

ส�าคญักบัการท�างานเป็นทมีโดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

ในประเด็นย่อย อันดับแรกคือการประชุมทีมงาน เพื่อแก้ 

ปัญหาร่วมกัน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน 

ระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงนุช โชคสมัย  

(2549) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญกับการ 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญ 

มากในประเด็นย่อย อันดับแรกคือการมีเป้าหมายในการ 

ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องชัดเจน

4. การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก วิเคราะห์ 

ได้ว่าการปฏิบัติงานมีผลต่อการบริหารคุณภาพโดยรวม 

มาก ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญต่อองค์ประกอบในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญมากกับองค์ประกอบการ 

ปฏิบัติงานด้านเพื่อนร่วมงาน โดยให้มีการร่วมทีมในการ 

ท�างานและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

2. ควรให้พนักงานท�างานตรงกับความสามารถ 

และความถนัด

3. ควรให้ความส�าคัญกับความร่วมมือจากการ 

ประสานงานหน่วยงานอ่ืน 

4. การมีผู้บังคับบัญชาหลายระดับท�าให้เกิดความ 

ล�าบากและความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน

5. ควรให้พนักงานศึกษาต่อและดูงานสม�่าเสมอ

6. ควรให้ผลประโยชน์หรือรางวัลจากการประกัน 

คุณภาพ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า

7. ที่ท�างานควรมีแสงสว่างเพียงพอ

8. ควรให้ความส�าคัญต่อการเป็นทีม เพราะจะ 

ท�าให้การบริหารคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิภาพ

9. ควรมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่องชัดเจน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยปัญหาในการปฏิบัติงาน

2. ควรวจิยัปัจจยัทีม่ต่ีอการบรหิารคุณภาพโดยรวม

3. ควรวิจัยการบริหารคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ควรวิจัยอุปสรรคและปัญหาในการบริหาร 

คุณภาพโดยรวม
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สภาพการจ้างและการจัดสวัสดิการที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าออก
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค*
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 6 ด้าน ได้แก่  

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

การจัดสวัสดิการ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการเข้าออกจากงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจ้างงานกับการเข้าออก 

ของพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสวัสดิการกับการเข้าออกของพนักงาน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ�านวน 19,755 คน กลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 392 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-23 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นพนักงานรายเดือน ฝ่ายผลิต อายุงานในบริษัท 1-3 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อ 

สภาพการจ้างงาน การจัดสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานส่วนใหญ่ก�าลังมองหางานที่มีค่าตอบแทน 

ท่ีดีกว่า นอกจากนี้พบว่าสภาพการจ้างงานกับการเข้าออกของพนักงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05 และพบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสวัสดิการกับการเข้าออกของพนักงาน

ค�ำส�ำคัญ: สภาพการจ้างและการจัดสวัสดิการท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าออกของพนักงาน

Abstract

This research aims to study employees in the exporting zone of Hi-Tech Industrial Estate in  

6 areas: the personal factors of respondents, the employee opinions on the employment conditions,  

the employee opinions on the welfare management, the employee opinions on the employee turnover,  

the relationship between the employment conditions and the employee turnover, and the relationship  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.กรรณิการ บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

ปัจจบุนัมกีารกระจายการลงทนุจากบรษัิทข้ามชาต ิ

เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเพ่ือมุ่งหวังที่จะลด 

ต้นทุนค่าแรง ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเป็น 

การสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศและ 

เป็นการสร้างงานในชนบทให้มากยิ่งขึ้นและเป็นการ 

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยการน�าสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี

และสิทธิต่างๆ ที่จะสามารถชักชวนให้บริษัทต่างชาติ 

หันมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เมื่อมีการลงทุน 

เกิดขึ้นนักลงทุนก็คาดหวังที่จะประกอบกิจการโดยม ี

จุดประสงค์ในการลงทุนโดยสร้างความม่ังคั่งสูงสุดให้แก่ 

กิจการ (maximize shareholder wealth ) ทั้งนี้นักลงทุน 

ต่างต้องการให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ราคาถูก แรงงานที ่

มีฝีมือดีอีกทั้งค่าใช้จ่ายต�่า เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต  

แรงงานจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่เป็นตัวก�าหนด 

ความส�าเร็จของงานและต้องใช้คนผู ้ซึ่งอาศัยแรงจูงใจ 

ในการท�างานเป็นหลัก ในการจ้างแรงงานโดยทั่วไปสภาพ 

การจ้างส่วนใหญ่จะก�าหนดโดยนายจ้าง พนักงานปรารถนา 

between the welfare management and the employee turnover. Questionnaires were used to collect data  

from 392 employees sampling from 19,755 employees in the exporting zone of Hi-Tech Industrial  

Estate. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, Chi-square  

and Eta values. The findings show that: the majority of the respondents were male, aged 20-23 years  

old, were married, had higher secondary school or vocational school education, worked as monthly  

employees in the production line, had work experience of 1-3 years, used to work in two other  

companies, earned monthly incomes of 5,001-10,000 baht, and the reason for working in the company  

was good income; the overall opinion of the respondents was moderate on the employment conditions;  

the overall opinion of the respondents on the welfare management was moderate; respondents mentioned  

they were looking for other better-paying jobs; it was found that there were correlations between the  

employment conditions and employee turnover; and there were correlations between the welfare  

management and the employee turnover.

Keywords: employment conditions, employee turnover

ที่จะมีและได้รับสิ่งจ�าเป็นแก่ชีวิตเป็นการตอบแทนในการ 

ท�างานเช่นเดียวกันและต้องการสิ่งสนองตอบทางความ 

รู้สึกและจิตใจแตกต่างไปตามพื้นฐานของสถานทางสังคม 

การศึกษาและประเพณีนิยมของลูกจ้างนั้น ถึงแม้ว่าสิ่งท่ี 

ลูกจ้างส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญหรือสนใจเป็นสิ่งแรกคือ 

ค่าตอบแทนในการท�างานพนกังานทกุคนกย็งัประสงค์จะได้ 

รับสภาพการจ้างที่ดีและเหมาะสมอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ วันและ 

เวลาท�างาน สวัสดิการ การเลิกจ้าง รวมทั้งประโยชน์อื่น 

อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท�างาน สภาพการจ้างที่ดีจะ 

เป็นแรงกระตุ้นให้ลูกจ้างได้ใช้ความสามารถของตนเอง 

ในการท�างานเต็มศักยภาพและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แก่งานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ได้เกิดภาวะการ 

ชะลอตัวด้านการซื้อขายสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์เป็นเหต ุ

ให้บริษัทต้องปรับสภาพการจ้างใหม่ เช่นการงดการท�างาน 

ล่วงเวลา การปรับเปล่ียนวันเวลาในการท�างานใหม่ การ 

ควบคุมและเข้มงวดในสวัสดิการ จากสภาวะดังกล่าวได้ 

ส่งผลต่อจิตใจของพนักงานที่ยังคงท�างานอยู่เป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในการท�างานโดยเกรงว่า 
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จะส่งผลต่อเนื่องในอนาคต เป็นสาเหตุท�าให้พนักงาน 

บางคนออกจากงานเดิมเพื่อหางานใหม่ จึงเป็นสิ่งที่น่า 

สนใจให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท�าให้ทราบ 

ถึงสภาพการจ้างในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมอยู ่ใน 

ระดับใดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้าง 

ของในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งจะ 

ส่งผลให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของตนเองในการ 

ท�างานเต็มศักยภาพและไม่คิดที่จะออกจากงานซ่ึงมาจาก 

สวัสดิการและสภาพการจ้างงาน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

สภาพการจ ้างงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคม 

อุตสาหกรรมไฮเทค 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

การจัดสวัสดิการในเขตอุตสาหกรรมส ่งออก นิคม 

อุตสาหกรรมไฮเทค 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการ 

เข้าออกจากงานของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ 

จ้างงานกับการเข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

6. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการ 

กับการเข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

กำรเข้ำ-ออก

จำกงำน

ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ต�าแหน่งงาน

6. หน่วยงาน

7. อายุงาน

8. จ�านวนบริษัทที่เคยท�างาน

9. รายได้

สภำพกำรจ้ำงงำน
1. ด้านเงื่อนไขการจ้างงานหรือ

   การท�างาน

2. ด้านก�าหนดวันและเวลาท�างาน

3. ด้านค่าจ้าง

4. ด้านค่าตอบแทน

5. ด้านการเลิกจ้าง

กำรจัดสวัสดิกำร
1. ด้านการรักษาพยาบาล

2. ด้านเงินรางวัลประจ�าปี

3. ด้านเงินช่วยเหลือ

4. ด้านการประกันชีวิต

5. ด้านรถรับ-ส่งพนักงาน

6. ด้านกองทุนส�ารองเลี่ยงชีพ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. สภาพการจ้างงานมคีวามสัมพนัธ์กบัการเข้าออก 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม 

ไฮเทค

2. การจดัสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัการเข้าออก 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม 

ไฮเทค 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องสภาพการจ้างและการจัดสวัสดิการ 

ที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าออกของพนักงานในเขต 

อตุสาหกรรมส่งออก นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค เป็นการศึกษา 

วิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานในเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ�านวน 19,755คน กลุ่ม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานในเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณ 

กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

392 คน วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผล 

ด้วยคอมพวิเตอร์ สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.7 อายุ 20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ  

40.8 สถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 52.0 มรีะดบัการศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร (ปวช.) คิดเป็น 

ร้อยละ 62.5 เป็นพนักงานรายเดือนระดับ worker คิดเป็น 

ร้อยละ 67.6 ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 58.2 อายุงานใน 

บริษัท 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.1 เคยท�างานบริษัทอ่ืน 

มาแล้ว 2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีรายได้ต่อเดือน  

5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 เหตุผลท่ีเลือก 

ท�างานที่บริษัทน้ีเพราะรายได้ดี คิดเป็นร้อยละ 28.6

2. สภาพการจ้างงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยภาพรวมพนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อสภาพการจ้างงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 

3.25) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของสภาพการจ้างงาน  

จากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้านค่าจ้าง ( X  =3.28) ด้าน 

ค่าตอบแทน ( X  =3.25) ด้านการเลิกจ้าง ( X  =3.25)  

ด้านก�าหนดวันและเวลาท�างาน ( X  =3.25) และด้าน 

เงื่อนไขการจ้างงานหรือการท�างาน ( X  =3.20) 

3. การจัดสวัสดิการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยภาพรวมพนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 

3.27) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของการจัดสวัสดิการ  

จากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้านการประกันชีวิต ( X  = 

3.44) ด้านการรักษาพยาบาล ( X  =3.36) ด้านรถรับ-ส่ง 

พนักงาน ( X  =3.31) ด้านกองทุนส�ารองเล่ียงชีพ ( X  = 

3.19) ด้านเงินรางวัลประจ�าปี ( X  =3.17) และด้านเงิน 

ช่วยเหลือ ( X  =3.17) 

4. ความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าออกจากงานของ 

พนักงานส่วนใหญ่ พบว่าก�าลังมองหางานที่มีค่าตอบแทน 

ที่ดีกว่า งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานเบื่อต้องการโอนย้าย 

ไปอยู่แผนกอ่ืน บางคนคิดจะลาออกทุกครั้งที่มีโอกาส

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจ้างงานกับการ 

เข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคม 

อุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า สภาพการจ้างงานมีความ 

สัมพันธ์กับการเข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสวัสดิการกับการ 

เข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคม 

อุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า การจัดสวัสดิการมีความ 

สัมพันธ์กับการเข้าออกของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม 

ส่งออก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างงาน  

พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ กิตติรัตน์ อินทฤทธิ์ (2550) วิจัยเรื่อง  

ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างของบริษัท  

เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญต่อสภาพการจ้างอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง โดยล�าดับความส�าคัญของการจ้างงานจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน ด้านการเลิกจ้าง  

ด้านก�าหนดวันและเวลาท�างาน และด้านเงื่อนไขการจ้าง 
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หรือการท�างาน ดังนั้นนายจ้างจึงควรให้ความส�าคัญด้าน 

ค่าจ้าง เนื่องจากพนักงานให้ความส�าคัญมาก ผู้วิจัยขอ 

อภิปรายผลการวิจัยด้านสภาพการจ้างแต่ละประเด็นดังนี้ 

ด้านเงื่อนไขการจ้างงานหรือการท�างานพนักงาน  

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของกิตติรัตน์ อินทฤทธิ์ (2550) ผลการวิจัย 

พบว่า พนกังานให้ความส�าคญักบัเงือ่นไขการจ้างงาน อยูใ่น 

ระดับน้อย โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย  

ได้แก่ ระยะเวลาทดลองงาน 

ด้านก�าหนดวันและเวลาท�างานพนักงานให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

กิตติรัตน์ อินทฤทธิ์ (2550) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

ให้ความส�าคัญมากในด้านก�าหนดวันและเวลาท�างานอยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัย 

ย่อยอันดับแรก ได้แก่ การก�าหนดเวลาท�างานล่วงเวลา

ด้านค่าจ้าง พนักงานให้ความส�าคัญด้านค่าจ้าง 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

กิตติรัตน์ อินทฤทธิ์ (2550) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

ให้ความส�าคัญน้อย โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากใน 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกได้แก่ ค่าล่วงเวลาในวันปกติ

ด้านค่าตอบแทน พนักงานให้ความส�าคัญด้าน 

ค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลงาน 

วิจัยของ กิตติรัตน์ อินทฤทธิ์ (2550) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับน้อย  

โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ ค่าเบี้ยขยัน

ด้านการเลิกจ้าง พนักงานให้ความส�าคัญด้านการ 

เลิกจ้างอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ กติตริตัน์ อนิทฤทธิ ์(2550) ผลการวจิยัพบว่า พนกังาน 

ให้ความส�าคัญกับการเลิกจ้างอยู่ในระดับปานกลาง โดย 

พนักงานให้ความส�าคญัมากกบัปัจจยัย่อยอนัดบัแรก ได้แก่  

บริษัทให้ลาไม่ให้ไปท�างานด้วยความสมัครใจ 

ด้านสวัสดิการ พนักงานให้ความส�าคัญในด้าน 

สวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ รัตนมณี บึงกา (2551) วิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการ 

ของพนักงานที่ส ่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั พซีทีที ีจ�ากดั สาขาโรจนะ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

ให้ความส�าคัญด้านการจัดสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยพนักงานให้ความส�าคัญด้านสวัสดิการจากมากไปหา 

น้อยดังนี้คือ ด้านประกันชีวิต ด้านการรักษาพยาบาล ด้าน 

รถรับส่งพนักงาน

ด้านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ด้านเงินช่วยเหลือ  

และด้านเงินรางวัลประจ�าปี ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละ 

ประเด็นของการจัดสวัสดิการ ดังนี้คือ 

ด้านการรักษาพยาบาล พนักงานให้ความส�าคัญ 

ด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ รัตนมณี บึงกา (2551) ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานให้ความส�าคัญด้านการรักษาพยาบาลอยู่ใน 

ระดบัปานกลาง พนกังานยงัให้ความส�าคญัมากต่อปัจจยัย่อย 

อนัดับแรก ได้แก่ อตัราค่ารกัษาพยาบาล 20,000 บาท ต่อปี

ด้านเงินรางวัลประจ�าปี พนักงานให้ความส�าคัญ 

ด้านเงินรางวัลประจ�าปีอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงาน 

ให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ การ 

มอบเงินและของที่มีค่าในกรณีที่ไม่ลางาน ส่วนด้านเงิน 

ช่วยเหลือ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการประกันชีวิต ด้านรถรับส่งพนักงาน ด้านกองทุน 

ส�ารองเลีย้งชพี พนกังานให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนมณี บึงกา (2550) ผลการ 

วิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ เงินช่วยเหลือ กรณีแต่งงาน มีบุตรคนแรก และ 

เสียชีวิต 

การเข้าออกจากงานของพนักงานส่วนใหญ่ ก�าลัง 

มองหางานที่มีค่าตอบแทนดีกว่า ดังนั้น องค์กรควร 

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมใกล้เคียง เช่น  

อุตสาหกรรมบางปะอิน อุตสาหกรรมนวนคร เพือ่ตรวจสอบ 

ว่าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ค่าตอบแทนอย่างไรองค์กร 

จะได้ให้ค่าตอบแทนให้เพียงพอกับค่าครองชีพ และไม่จ่าย 

ค่าตอบแทนน้อยกว่าอุตสาหกรรมดังกล่าว
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน 4 ด้าน คือ (1) ปัจจัย 

ส่วนบุคคลของพนักงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมกับปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก 

ประชากร จ�านวน 1,375 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 344 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมาตรฐาน และ 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีอายุการท�างาน 6-10 ปี และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ส่วนสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับต�่า  

เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ด้านนโยบายและด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์กับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ใน 

ระดับต�่ามาก ส่วนด้านการปฏิบัติงานและด้านการตรวจสอบแก้ไขมีความสัมพันธ์กับปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อมอยู่ใน 

ระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: สภาพและปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม, ชิ้นส่วนยานยนต์

Abstract

This survey research aims to study the conditions and problems of the environment management  

of auto parts manufacturers seeking information on the personal factors of respondents, the opinions on  

the environment management of auto parts manufacturers, the opinions on the environment problems,  

and the relationship between the conditions and problems of the environment management of auto parts  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.กรรณิการ บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษา 

สิ่งแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  

โดยการวิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศที ่

พัฒนาแล้ว และก�าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย จนได้มี 

พระราชบัญญติัส่งเสรมิและรกัษาสภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535 และได้มีการก�าหนดประเภทและขนาดของ 

โครงการและกิจการต้องจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ดังน้ันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์จึงเป็น 

โครงการหนึ่งที่จะต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความจ�าเป็นของอุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงจ�าเป็นต้องวิจัยสภาพกับปัญหา 

การจดัการสิง่แวดล้อม แล้วน�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้จัดท�าเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงาน 

ให้สอดคล้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่น�าเสนอได้ถูกต้อง

manufacturers. Questionnaires were used to collect data from 344 employees sampling from 1,357  

employees of auto parts manufacturers. Statistics used in analyzing the data were percentage, means,  

standard deviations, correlation coefficients. The findings show that: the majority of the respondents  

were male, aged 31-40 years old, held secondary school education or the equivalent of, had work tenure  

of 6-10 years, and earned incomes of 10,001-20,000 baht; the overall opinion of the respondents on  

the conditions of the manufacturers was high with the factor ratings of importance levels from high  

to low as: planning, implementing, checking and correcting, and policy; the overall opinion of the  

respondents on the environment problems was high with the factor ratings of importance levels from  

high to low as: resource waste, safety and hygiene, air pollution, soil pollution, and water pollution;  

policy and planning had very low relationship with problems while implementing and correcting had  

low correlations with the problems.

Keywords: environment management, auto parts manufacturers

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ 

จัดการส่ิงแวดล้อม 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับป ัญหา 

ส่ิงแวดล้อม

4. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ างสภาพ  

การจัดการส่ิงแวดล้อมกับปัญหาการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 

ของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ปัญหำสิ่งแวดล้อม
1. มลภาวะทางน�้า

2. มลภาวะทางดิน

3. มลภาวะทางอากาศ

4. ความปลอดภัยและ

   ชีวอนามัย

5. สิ้นเปลืองทรัพยากร

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อายุงาน

5. รายได้

สภำพกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม

1. ด้านนโยบาย

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการปฏิบัติงาน

4. ด้านการตรวจสอบ

   และแก้ไข

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ 

ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง สภาพและป ัญหาการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมของพนักงานบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์  

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 

แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จ�านวน1,375 คน กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จากตารางของเครซี่และ 

มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 344 คน วิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิต ิ

ที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน และค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.6 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  

62.2 ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า คดิเป็น 

ร้อยละ 46.8 มีอายุการท�างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.1  

และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.6

2. สภาพการจัดการสิงแวดล้อม ตามความคิดเห็น 

ของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวม 

พนักงาน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการส่ิงแวดล้อม  

อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.31) โดยเรียงล�าดับความ 

ส�าคัญของสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม จากมากไปหาน้อย  

ดังนี้คือ ด้านการวางแผน ( X  =3.36) ด้านการปฏิบัติงาน  

( X  =3.34) ด้านการตรวจสอบและแก้ไข ( X  =3.33)  

และด้านนโยบาย ( X  =3.21) 

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามความคิดเห็นของ 

พนักงานบริษัทผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวม 

พนักงาน มีความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ 

มาก ( X  = 3.64) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหา 

สิ่งแวดล้อม จากมากไปหาน้อย ดังนี้ สิ้นเปลืองทรัพยากร  

( X  = 4.09) ความปลอดภัยและชีวอนามัย ( X  =3.78 )  

มลภาวะทางอากาศ ( X  = 3.66) มลภาวะทางดิน ( X  =  

3.37) และมลภาวะทางน�้า ( X  = 3.30) 

4. ความสัมพันธ ์ระหว ่างสภาพการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า สภาพการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับปัญหาการ 

จดัการสิง่แวดล้อมอยูใ่นระดบัต�า่ เมือ่พจิารณาประเดน็ย่อย 

พบว่า ด้านนโยบายและด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์ 

กบัปัญหาการจดัการส่ิงแวดล้อมอยูใ่นระดับต�า่มาก ส่วนด้าน 

การปฏิบัติงานและด้านการตรวจสอบแก้ไขมีความสัมพันธ์ 

กับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต�่า อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง สภาพและป ัญหาการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมของพนักงาน บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์  

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้ 

ผลการวิจัยท�าให ้ทราบข้อมูลส ่วนบุคคลของ 

พนักงานเพื่อน�าไปท�าแฟ้มประวัติโดยส่วนใหญ่เป ็น 

เพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  

หรือเทียบเท่า อายุการท�างาน 6-10 ปี และมีรายได้  

10,001-20,000 บาท 

พนักงานมีความคิดเห็นต ่อสภาพการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ สัญญา สืบสิงห์ (2549, หน้า 13) ที่ได้กล่าวถึง  

การจัดการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า จ�าเป็นต้อง 

อาศัยหลักการเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม 3 หลักการ คือ  

การวางแผน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  

และการควบคุมมลภาวะ โดยวางแผนจะมุ่งใช้ทรัพยากร 

อย่างสมเหตุสมผล เช่น ใช้ ดิน น�้า อากาศ พลังงานและ 

วัตถุอื่น การใช้ทรัพยากรจะต้องมีการใช้แผนแบบยั่งยืน  

การควบคุมมลภาวะนั้นมุ ่งที่จะป้องกันธรรมชาติและ 

ทรพัยากรมนุษย์ จากการท�าลายหรอืโรคร้ายทีจ่ะเกดิขึน้จาก 

การท�าลายของมนุษย์ เช่น ใช้เทคโนโลยีไม่มีเงื่อนไขซึ่ง 

จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นพนักงาน 

ยังให้ความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ด้านการวางแผนการ 

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ แก้ไข และด้านนโยบาย 

ผู้วิจัยขออภิปรายแต่ละประเด็นของการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อม ดังนี้ ด้านนโยบายพนักงานให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ได้แก่ การด�าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหา 

สิ่งแวดล้อม

ด้านวางแผน พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ได้แก่ การติดตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการปฏิบัติงาน พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมากกบัปัจจยัย่อยอนัดบั 

แรก ได้แก่ การจัดการขยะอันตราย

ด้านการตรวจสอบแก้ไข พนักงานให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ได้แก่ การประเมินความสอดคล้องกับข้อ 

ก�าหนดทางกฎหมาย

ปัญหาการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้าน 

มลภาวะทางน�้า พนักงานให้ความส�าคัญอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยของปัญหา 

อันดับแรก ได้แก่ การระบายน�า้ทิง้ ซึง่ตรงกบัผลการประชมุ 

ของสหประชาชาติ (2515) เรื่อง ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์  

ได้กล่าวว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีผลกระทบ 

โดยตรงต่อมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากมนุษย์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่น�า 

มาใช้เช่น การระบายน�า้ทิง้ การทิง้ขยะไม่ถกูต้องเป็นปัญหา 

มลภาวะทางดิน 

ปัญหามลภาวะทางอากาศ พนกังานให้ความส�าคญั 

อยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากกบัปัญหาปัจจยัย่อย 

อันดับแรกคือการระบายอากาศ

ปัญหาความปลอดภัยและชีวอนามัย พนักงาน 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัญหาปัจจัยย่อย อันดับแรกคือความร้อนจากการท�างาน

ปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร พนักงานให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากกับปัญหา 

ปัจจัยย่อยคือการใช้วัตถุดิบในการผลิต

ปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อม พนักงานให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับปัญหาการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัญหาการส้ินเปลือง 

ทรัพยากร ปัญหาความปลอดภัยและชีวอนามัย ปัญหา 

มลภาวะทางอากาศทางดิน และมลภาวะทางน�้า ดังนั้น 

องค์กรควรให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาของการส้ินเปลอืง 

ทรัพยากรให้มากกว่าปัญหาประเด็นอ่ืน 

สภาพการจดัการสิง่แวดล้อมและปัญหาการจดัการ 

สิ่งแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับต�่า วิเคราะห์ได้ว่า 

การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อปัญหาการจัดการ 

เท่าไรนัก หรือมีน้อยดังนั้นจึงควรแก้ปัญหาโดยตรง โดย 
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ให้ความส�าคญัมากกับปัจจยัย่อยอนัดบัแรก ได้แก่ การด�าเนนิ 

กิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเห็นควรให้ข้อเสนอบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ควรค�านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ควรตดิตามกฎหมายและข้อก�าหนดสิง่แวดล้อม 

อย่างสม�่าเสมอ

2. ควรให้ความส�าคัญกับขยะอันตราย 

3. ควรประเมินความสอดคล้องกับข้อก�าหนด 

ทางกฎหมาย 

4. ควรให้ความส�าคัญกับปัญหากับข้อก�าหนด 

ทางกฎหมาย

5. ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาการทิ้งขยะไม ่

ถูกต้อง 

6. ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาความร้อนจาก 

การท�างาน 

7. ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาการใช้วัตถุดิบ 

ในการผลิต 

8. ควรให้ความส�าคัญมากกับปัญหาการสิ้นเปลือง 

ทรัพยากร
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน สภาพการปฏิบัติงานของแผนก 

ซ่อมบ�ารุง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง ปัญหาการบริหารจัดการที่ควรได้รับการ 

ปรับปรุงเร่งด่วนของแผนกซ่อมบ�ารุง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับการบริหารจัดการของแผนก 

ซ่อมบ�ารุง และความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุงกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานของแผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จ�านวน 600 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สุ่มอย่างง่ายได้ จ�านวน 234 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแคว์และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-35 ปี  

มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เป็นพนักงาน/หัวหน้ากลุ่มและมีอายุการท�างาน 4-6 ปี มีการใช้งาน 

แผนกซ่อมบ�ารุง 1-5 ครัง้ต่อเดอืน ระยะเวลาการบรกิารของแผนกซ่อมบ�ารงุภายใน 1 ชัว่โมง มพีนกังานพอดกีบัเครือ่งจกัร 

ที่รับผิดชอบและเครื่องจักรในสายงานมีประสิทธิภาพการใช้งานประมาณ 70-80% พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุงอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารจัดการที่ควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วนอันดับแรก 

คือด้านงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง พบว่า 

มีความสัมพันธ์กัน และความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุงกับการบริหารจัดการของแผนก 

ซ่อมบ�ารุง พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, แผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

การบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรเพือ่ให้ 

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน 

ธุรกิจอุตสาหกรรมบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศและของโลกเนื่องจากสภาวะแวดล้อมทาง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง  

เทคโนโลย ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้อตุสาหกรรม 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความ 

อยู่รอด การบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัย 

ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ธุรกิจอยู่รอด และการด�าเนินการ 

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ 

ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจเกือบทุกองค์กรทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ท�าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเวลา 

เพียงหน่ึงนาทีที่สูญเสียไปนั้นอาจหมายถึงการเพิ่มต้นทุน 

Abstract

This survey research on the management and problems of the maintenance department in the auto  

parts industry aims to study the personal factors of respondents, the work conditions of the maintenance  

department, the employee opinions on its management, its managerial problems, the relationship  

between personal characteristics and the management, and the relationship between the management  

and problems of the maintenance department. The research instruments used were questionnaires. The  

sample group was 234 employees from the population of 265 employees of the maintenance department  

in the auto parts industry. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard  

deviations, Chi-square and Eta values. The findings show that the majority of the respondents were  

male, 25-35 years old, held secondary/vocational school education or the equivalent of, worked as  

employees/foremen with tenure of 4-6 years; most of the respondents used the maintenance service  

1-5 times a month, paid moderate charges with the job completed in an hour by adequate maintenance  

staff and machines with production efficiency of 70-80 percent; the overall opinion of the respondents  

on the management was high; most respondents mentioned urgent problems include budgeting, planning,  

and staffing; there were relationships between personal characteristics and the management and that  

work conditions and the management were related.

Keywords: auto parts industry, management problems

การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันนั้น ซึ่ง 

กิจการจะต้องอยู่เหนือคู่แข่ง และต้องสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าให้ได้ ดังนั้นในการที่จะผลิตสินค้า 

ให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ฝ่ายวศิวกรรมถอืเป็นส่วนหนึง่ 

ที่จะผลักดันให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ อย่างมี 

ประสิทธิภาพ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต 

ช้ินส่วนยานยนต์ ท�าให้มีการแข่งขันสูง และมีการปรับตัว 

ทางอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมากเพื่อความอยู่รอดของ 

การผลิต โดยการใช้วิธีการวางแผนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุงโดยมุ่งเน้นในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพของการท�างานของคนและเครื่องจักร ลดการ 

สูญเสียโอกาสการผลิตให้ต�่าลง จึงมีการปรับโครงสร้าง 

การบริหารจัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต คือ  

ฝ่ายวิศวกรรม
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ฝ่ายวศิวกรรมเป็นฝ่ายทีท่�าหน้าทีว่างแผนการซ่อม 

บ�ารุง การติดตั้ง ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ 

ระบบแก๊ส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตสามารถด�าเนิน 

ไปได้อย่างต่อเน่ืองและผลิตสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ 

วางแผนไว้ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของฝ่าย 

วิศวกรรมได้ คลอบคลุมถึงปรับการวางแผนงานต่างๆ ของ 

ฝ่ายวิศวกรรมให้สอดคล้องกับฝ่ายผลิตโดยมีเป้าหมาย 

แนวทางทีช่ดัเจนมากข้ึน มีการจดัองค์กรโดยปรบัโครงสร้าง 

ใหม่ให้คล่องตัวและบริหารง่ายขึ้น มีการจัดสรรบุคลากร 

ที่มีความรู้ความสามารถไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะสมและมีการ 

ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งหน้าที่การปฎิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น  

พบว่าสาเหตทุีท่�าให้การผลติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกดิจาก 

ความไม่พร้อมของเครื่องจักร มีการหยุดการผลิตเนื่องจาก 

การขัดข้องของเครื่องจักร รวมถึงการสื่อสารและการ 

ประสานงานระหว่างผลิตยังไม่ต่อเนื่อง

ดังนั้น ฝ่ายซ่อมบ�ารุงควรต้องตระหนัก ถึงการ 

บริการงานซ่อมบ�ารุงเป ็นอย่างดีที่สุด หมายถึงการ 

ตรวจสอบ ดูแลเครื่องจักร ให้อยู ่ในสภาพพร้อมที่จะ 

ใช้งานได้ อยู่เสมอ ต้องลดสถิติของเครื่องจักรที่เสียหาย 

การควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการซ่อมบ�ารุงบริหาร จัดการ 

อะไหล่รวมถึงประสานงานการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตกับ 

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงเพื่อที่จะให้ การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ซึ่งการที่ฝ่ายซ่อมบ�ารุงจะสามารถสร้างความประทับใจใน 

การบริการลูกค้า (ฝ่ายผลิต) ได้นั้นฝ่ายซ่อมบ�ารุงจะต้องรู้ 

สิ่งที่องค์กรมี และกระท�าอยู่ จะต้องรู้พฤติกรรมของการ 

บริการ เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารจัดการงาน 

ซ่อมบ�ารุงให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายผลิต  

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาการบริหารจัดการและ 

ปัญหาของแผนกซ่อมบ�ารุงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์ บริษัท พรีเมียมสตีล โพรเซสซิ่ง จ�ากัด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของแผนก 

ซ่อมบ�ารุง

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการ 

บริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง

4. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการที่ควรได้รับ 

การปรับปรุงเร่งด่วนของแผนกซ่อมบ�ารุง

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของพนักงานกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อม 

บ�ารุง

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ 

ปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุงกับการบริหารจัดการของ 

แผนกซ่อมบ�ารุง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

สภำพและปัญหำ
กำรบริหำรจัดกำร
แผนกซ่อมบ�ำรุง

1. การวางแผน

2. การจัดองค์กร

3. การจัดสรรบุคลากร

4. การสั่งการ

5. งบประมาณ

6. การควบคุม

7. ระบบสารสนเทศ

   ส�าหรับงานซ่อม

   บ�ารุง

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ต�าแหน่งงาน

5. อายุการท�างาน

สภำพกำรปฎิบัติงำน
1. ประสิทธิภาพ

   เครื่องจักร 

2. ความถี่ในการซ่อม 

3. ประเภทของงานซ่อม 

4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม 

5. จ�านวนพนักงาน

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธ ์

กับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง

 2. สภาพการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุง 

มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการและปัญหาของ 

แผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
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เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 

แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงาน 

ของแผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  

จ�านวน 600 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงาน 

ของแผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  

จ�านวน 234 คน การหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยหาค่า 

จากสูตรก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่  

วิธีสุ ่มตัวอย่างเป็นแบบอย่างง่ายและมีระบบ วิเคราะห ์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแคว์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.8 อายุ 25-35 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 60.7 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 

เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.8 เป็นพนักงาน/หัวหน้ากลุ่ม  

คิดเป็นร้อยละ 91.0 และมีอายุการท�างาน 4-6 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 50.4 

2. สภาพการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุง 

ส่วนใหญ่ ใช้บริการงานซ่อมบ�ารุงของแผนกซ่อมบ�ารุง 1-5  

ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นร้อยละ 90.6 มีการแจ้งซ่อมเครือ่งจกัร 

โดยใช้ใบแจ้งซ่อม คิดเป็นร้อยละ 87.2 ประเภทของงาน 

ซ่อมบ�ารุงคือประเภทงานซ่อมบ�ารุงหลังเครื่องจักรขัดข้อง 

คิดเป็นร้อยละ 66.2 ระยะเวลาการบริการของแผนกซ่อม 

บ�ารงุภายใน 1 ชัว่โมง คดิเป็นร้อยละ 75.2 มค่ีาใช้จ่ายในการ 

ซ่อมต่อเดือนปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีพนักงาน 

พอดีกับเครื่องจักร คิดเป็นร้อยละ 49.6 และเครื่องจักร 

ในสายงานมีประสิทธิภาพการใช้งานประมาณ 70-80%  

คิดเป็นร้อยละ 56.0

3. ความคดิเหน็ของพนกังานต่อการบรหิารจดัการ 

ของแผนกซ่อมบ�ารุง ส่วนใหญ่พนักงานมีความคิดเห็น 

ต่อการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง อยู่ในระดับมาก  

( X  =3.65) โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการของ 

แผนกซ่อมบ�ารงุ เรยีงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การวางแผน  

( X  = 4.23) งบประมาณ ( X  =3.99) การจดัองคก์ร ( X  = 

3.88) การส่ังการ( X  = 3.80) การจัดสรรบุคลากร ( X  = 

3.79) การควบคุม ( X  =3.00) และระบบสารสนเทศ 

ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุง ( X  = 2.90) 

4. ปัญหาของแผนกซ่อมบ�ารุงส่วนใหญ่พนักงาน 

มีเห็นว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ควรได้รับการปรับปรุง 

เร่งด่วนคือด้านงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา 

ปัญหาการวางแผน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และน้อยท่ีสุด 

ปัญหาการจัดองค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.7

5. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงานกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการของ 

แผนกซ่อมบ�ารุง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

6. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติงานของ 

แผนกซ่อมบ�ารุงกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง  

พบว่า สภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการบริหาร 

จดัการของแผนกซ่อมบ�ารงุ อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิท่ี .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการและปัญหาของ 

แผนกซ่อมบ�ารุงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

สภาพการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุงใน 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนใหญ่ใช้บริการ 

ซ่อมบ�ารงุ 1-5 ครัง้ ต่อเดือน มกีารแจ้งซ่อมโดยใบแจ้งซ่อม  

ประเภทซ่อมได้แก่งานบ�ารุงหลักขัดข้อง ระยะเวลาบริการ 

ของแผนกซ่อมบ�ารงุภายใน 1 ชัว่โมง พนกังานทีร่บัผดิชอบ 

มีประสิทธิภาพการใช้งาน 10-80% 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารจัดการ 

ของแผนกซ่อมบ�ารุง อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ 

ผลงานวจิยัของ ภริมย์ ฉนัท์ทอง (2548) วจิยัเรือ่ง การศกึษา 

สภาพการปฏิบัติงานและการบริหารการจัดการซ่อมบ�ารุง 

ของบรษิทั บางกอกกล๊าส จ�ากดั ผลการวจิยัพบว่าพนกังาน 

ให้ความส�าคัญกับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยให ้
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ความส�าคัญมากกับการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง 

ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากมากไปหาน้อย 

ดังน้ี การวางแผน งบประมาณ การจัดองค์กร การส่ังการ  

การจัดสรรบุคลากร การควบคุม และระบบสารสนเทศ  

ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุง ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับ 

การวางแผนงบประมาณงานซ่อมบ�ารุงให้มาก

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

- การวางแผน พนักงานให้ความส�าคัญอยู ่ใน 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย  

กล่อมวฒันกลุ (2551) วจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการของฝ่าย 

วิศวกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงานวิจัยพบว่า พนักงานมี 

ความคิดเห็นด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง และ 

พนักงานยังให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันแรกคือ 

การวางแผนซ่อมบ�ารุงต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต 

ได้อย่างเหมาะสม 

- ด้านการจดัองค์กร พนกังานให้ความส�าคญัอยูใ่น 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธวัชชัย กล่อมวัฒนกุล  

(2551) ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือมีการจัดพนักงานรับผิดชอบ 

งานซ่อมบ�ารุงในแต่ละสายการผลิต

- ด้านการจดัสรรบคุลากร พนกังานให้ความส�าคญั 

อยู ่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ธวัชชัย กล่อมวัฒนกุล (2551) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือพนักงานมีความรู้ 

และทักษะตลอดจนมีประสบการณ์

- ด้านการสั่งการ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  

กล่อมวัฒนกุล (2551) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญ 

มากกบัปัจจยัย่อยอนัดบัแรก ได้แก่ ผูน้�าส่วนงานซ่อมบ�ารงุ 

มีความสามารถและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

- ด้านงบประมาณ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัชชัย  

กล่อมวัฒนกุล (2551) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญ 

มากกับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือเครื่องจักรที่มีอายุงานมาก 

จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงรักษา 

- การควบคุม พนักงานให้ความส�าคัญอยู ่ใน 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย  

กล่อมวัฒนกุล (2551) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานให้ความส�าคัญ 

มากต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือพนักงานแผนกซ่อมบ�ารุง 

ใช้เวลาการซ่อมแต่ละครั้งเหมาะสม

- ระบบสารสนเทศ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย  

กล่อมวัฒนกุล (2551) ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญ 

มากกับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือแผนกซ่อมบ�ารุง ควรน�า 

ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานซ่อมบ�ารุง 

- ปัญหาการบริหารจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง  

พนักงานส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงเร่งด่วน  

อันดับแรกคืองบประมาณ รองลงมาเป็นการวางแผน  

ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงและแก้ไข 

ปัญหาเรื่องระบบงบประมาณให้เพียงพอกับการซ่อมบ�ารุง  

โดยมีการวางแผนล่วงหน้าให้เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภิรมย์ ฉันท์ทอง (2548)  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการแก้ปัญหาของแผนก 

ซ่อมบ�ารุงอันดับรองคือการวางแผน

- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการ 

บริหารจัดการ พบว่า มีความสัมพันธ์วิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูล 

ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อสภาพการบริหารจัดการ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการปฏิบัติกับ 

การปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบ�ารุงพบว่า มีความสัมพันธ ์

วิเคราะห์ได้ว่า สถานภาพการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ 

การบริการจัดการของแผนกซ่อมบ�ารุง
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ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์ ดังนี้

1. ควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนในแผนก 

ซ่อมบ�ารุง 

2. ควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนโดยให้ควร 

สอดคล้องกับแผนการผลิต 

3. ควรให้มีการจัดพนักงานรับผิดชอบงานซ่อม 

บ�ารุงแต่ละแผนก 

4. ควรให้พนักงานมีความรู ้ ทักษะตลอดจน 

มีประสบการณ์

5. ผู้น�าต้องมีความสามารถและจูงใจให้พนักงาน 

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

6. เครื่องจักรที่มีการใช้งานมาก ควรมีงบประมาณ 

บ�ารุงรักษาให้พอเพียง 

7. พนักงานแผนกซ่อมควรใช้เวลาการซ่อม 

แต่ละครั้งให้เหมาะสม

8. ควรน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในแผนกซ่อม 

บ�ารุง

9. ปัญหาเร่งด่วนควรปรับปรุง ได้แก่ งบประมาณ 

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการซ่อมบ�ารุง



อนุรักษ์ แขกซอง1

สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี (SAP)
ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี*

Conditions and Problems in Management of the SAP Users 
in the Manufacturing Industry in Pathum Thani Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร 

จัดการของระบบเอส เอ พี ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ 

การบริหารจัดการของระบบเอส เอ พี กับปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน  

530 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 222 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต�่ากว่า 25 ปี ระดับการศึกษา 

ส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญาตรี ท�างานอยู่ในฝ่ายผลิต เป็น พนักงานในระดับปฏิบัติการ มีประสบการณ์ทางระบบเอส เอ พี 

เป็นระยะเวลา 1-3 ปี และระบบงานที่ใช้ส่วนใหญ่ คือระบบวางแผนการผลิต (PP) (2) โดยภาพรวมพนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการของระบบเอส เอ พี อยู่ในระดับมาก (3) โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อ 

ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี อยู่ในระดับมาก (4) สภาพการบริหารจัดการของระบบเอส เอ พี  

ด้านการศึกษาและออกแบบกระบวนการท�างาน และการท�าระบบให้เกิดขึ้นจริง มีผลต่อปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช ้

ระบบเอส เอ พ ีอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิส�าหรบัสภาพการบรหิารจดัการของระบบเอส เอ พ ีด้าน อ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการเตรยีม 

โครงการ ด้านการเตรียมการครั้งสุดท้าย และ ด้านการเตรียมการใช้งานจริง และสนับสนุน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี (SAP)

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจ มีความจ�าเป็นต้องใช้ 

โปรแกรมระบบงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และคล่องตัวในการ 

ใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับ 

ภาวะการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงความเป็นผู้น�าการผลิต และผู ้

ประกอบการทีม่ผีลการด�าเนินงานทีด่ ีการด�าเนินธรุกจิไม่ว่า 

จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผู้ให้บริการ คงต้องมองหาโปรแกรม 

ระบบงานอนัทนัสมัย ภายใต้งบประมาณทีย่อมรบัได้ ธรุกจิใด 

ที่มีโปรแกรมระบบงานที่ทันสมัยอาจไม่ประสบความส�าเร็จ 

ตลอดไป หากไม่รู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการใช้งาน 

ของระบบงานอย่างแท้จริง

ผู ้บริหารสมัยใหม่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าระบบ 

Abstract

The purposes of this research were to study the personal factors of user respondents’ opinions  

on the conditions in the management of the SAP, problems in the management of the SAP users and  

the relationships between such conditions and problems. The questionnaire was applied to collect data.  

The sample group consisted of 222 employees selected from 530 employees of the manufacturing  

industry in Pathum Thani Province. Statistics used were percentage, means, standard deviations, and  

correlation coefficients. The findings indicated: (1) Most of the respondents were female, below 25  

years old, mostly with education below bachelor’s degree and worked in the production department at  

the operational level. Most of them had the experience using SAP system for 1-3 years and used the  

production planning system. (2) Overall opinions of the respondents were high on the conditions in the  

management of the SAP with the sequence of importance from high to low as: the last preparation, the  

system implementation and support, the project preparation, the study and design of the work process  

and the real system utilization. (3) Overall opinions of the respondents were high on the problems in  

the management. (4) The condition factors that affected problems in the management of SAP users were  

study and design of the work process and the real system utilization. The condition factors namely last  

preparation, the system implementation and support, and the project preparation had no correlation to  

the problems in the management of SAP users.

Keywords: management of the SAP users

สารสนเทศนั้นมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจาก 

น�าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระบบ ERP มาใช้เพื่อลดความ 

ซ�้าซ้อนของการท�างานและมองหาโอกาสเพิ่มมูลค่างาน 

ของพนักงานเหล่านั้น การน�า ERP มาใช้ก็ต้องมีการ 

ผสมผสานทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ และน�ามาประยุกต์ 

ใช้ได้เป็นอย่างดด้ีวย (กาญจนา สมทุวญิญู, 2547, หน้า 79)

อปุสรรคทีท่�าให้การประยกุต์ใช้งานไม่ประสบความ 

ส�าเร็จ นั้นคือขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร การสนับสนุน 

การด�าเนินโครงการจากฝ่ายบริหารนั้นนับว่ามีส่วนส�าคัญ 

ที่จะช่วยผลักดันให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ  

เพราะถือว่าทางผู้บริหารนั้นเป็นจุดก่อก�าเนิดโครงการ และ 

ตระหนกัถงึประโยชน์ของการด�าเนนิโครงการ ความเอาใจใส่ 

ต่อกจิกรรมในโครงการของผูบ้รหิารจะส่งผลท�าให้พนกังาน 
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ทุกฝ่าย ทุกระดับ มีความตื่นตัวและมุ่งมั่นที่จะด�าเนิน 

โครงการให้ส�าเร็จ นอกจากนี้ผู้บริหารเองยังต้องมีหน้าที่ 

จัดหาทรัพยากร เช่น เครื่องมือที่เหมาะสม บุคลากรที่มี 

ความรู้ความสามารถ ตลอดจนเงินทุนที่ใช้ในการด�าเนิน 

โครงการ หากผู้บริหารองค์กรขาดการเอาใจใส่ที่จะผลักดัน 

ให้การด�าเนินโครงการ ก็จะท�าให้การประยุกต์ใช้ SAP  

ในองค์กรเกดิความล่าช้าและอาจไม่ประสบความส�าเรจ็ตาม 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพ 

และปัญหาการบริหารจดัการของผูใ้ช้ระบบเอส เอ พ ี(SAP)  

ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี เพื่อ 

ผลที่ได้จะน�าไปเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการวางแผน  

ตัดสินใจ และปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ 

มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแข่งขัน 

ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ระบบเอส  

เอ พี (SAP) ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด 

ปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของผู ้ใช ้

ระบบเอส เอ พี (SAP) ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจังหวัดปทุมธานี

3. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช ้

ระบบเอส เอ พี (SAP) ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจังหวัดปทุมธานี 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพและ 

ปัญหาการบริหารจัดการ ของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี (SAP)  

ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ปัญหำของผู้ใช้ระบบ
เอส เอ พี (SAP)

1. ปัญหาด้านระบบ

2. ปัญหาด้านการ

   ปฏิบัติงาน

3. ปัญหาด้านการ

   บริหารจัดการ

4. ปัญหาด้าน

   ทรัพยากร

ปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงำน

1. เพศ

2. อายุ

3. ประสบการณ์การ

   ท�างาน

4. ระดับการศึกษา

5. หน่วยงาน

6. ต�าแหน่งงาน

7. ระบบงานที่ใช้

สภำพกำรบริหำร
จัดกำรระบบ

เอส เอ พี (SAP)
1. การเตรียมโครงการ

2. การศึกษาและการ

   ออกแบบกระบวน

   การท�างาน

3. การท�าระบบให้เกิด

   ขึ้นจริง

4. การเตรียมการครั้ง

   สุดท้าย

5. การใช้งานจริงและ

   สนับสนุน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพการบรหิารจดัการของระบบเอส เอ พ ี(SAP)  

มีความสัมพันธ์กับปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบ 

เอส เอ พี (SAP)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารจัดการ 

ของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี (SAP) ของกลุ่มอุตสาหกรรม 

การผลติในจงัหวดัปทมุธาน ีเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ เครือ่งมอื 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

คือพนักงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัด 
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ปทุมธานี จ�านวน 530 คน ผู ้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณ 

กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จากตารางส�าเร็จรูปของ Taro  

Yamane ได้กลุม่ตวัอย่างคอืพนกังานของกลุม่อตุสาหกรรม 

การผลิต ในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 222 คน วิเคราะห์ 

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานซึ่งเป็นผู้ใช้งาน 

ระบบเอส เอ พี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด 

ปทุมธานี จ�านวน 222 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 

ร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่มีอายุต�่า กว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ  

41.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 47.7 ท�างานอยู่ในฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 41.0  

เป็นพนักงานในระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 86.9  

มีประสบการณ์ทางระบบเอส เอ พี เป็นระยะเวลา1-3 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 67.1 และระบบงานที่ใช้ส่วนใหญ่ คือระบบ 

วางแผนการผลิต (PP) คิดเป็นร้อยละ 39.6

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ 

ของระบบเอส เอ พ ีของพนกังานซึง่เป็นผูใ้ช้งานระบบเอส  

เอ พี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี  

จ�านวน 222 คน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร 

จัดการของระบบเอส เอ พี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X  =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับความ 

ส�าคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า พนักงานให้ความส�าคัญ 

เป็นล�าดับแรกกับระยะที่ 4: การเตรียมการครั้งสุดท้าย  

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X  =4.13)ล�าดับถัดไปได้แก่ ระยะที่ 5:  

การใช้งานจริงและสนับสนุน ( X  =4.09) ระยะที่ 1: การ 

เตรียมโครงการ ( X  =4.07) ระยะที่ 2: การศึกษาและ 

การออกแบบกระบวนการท�างาน ( X  =3.95) และให้ 

ความส�าคัญเป็นล�าดับสุดท้ายกับ ระยะที่ 3: การท�าระบบ 

ให้เกิดข้ึนจริง ( X  =3.92) 

3. ปัญหาการบรหิารจดัการของผูใ้ช้ระบบเอส เอ พี  

ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบเอส เอ พี ของกลุ่มอุตสาหกรรม 

การผลิตในจงัหวดัปทมุธาน ีจ�านวน 222 คน มคีวามคดิเหน็ 

ต่อปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี ใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.61) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อโดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาการบริหาร 

จัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี จากมากไปหาน้อย พบว่า 

พนักงานให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกกับปัญหาด้าน 

ทรัพยากร ( X  =3.82) ล�าดับถัดไป ได้แก่ปัญหาด้านการ 

ปฏบิตังิาน (X  =3.73) ปัญหาด้านระบบเอส เอ พ ี( X  =3.50)  

และให้ความส�าคัญเป็นล�าดับสุดท้ายกับปัญหาด้านการ 

บริหารจัดการ ( X  =3.38) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารจัดการ 

ของระบบเอส เอ พี กับปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ 

ระบบเอส เอ พี พบว่า สภาพการบริหารจัดการของระบบ 

เอส เอ พี (SAP) ระยะที่ 2: ด้านการศึกษาและออกแบบ 

กระบวนการท�างาน และระยะที ่3 : การท�าระบบให้เกดิขึน้จริง  

มีผลต่อปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับสภาพการบริหารจัดการ 

ของระบบเอส เอ พี ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ระยะที่ 1: ด้านการ 

เตรียมโครงการ ระยะที่ 4: ด้าน การเตรียมการครั้งสุดท้าย  

และระยะที ่5: ด้านการเตรยีมการใช้งานจรงิ และสนบัสนนุ  

พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการบริหารจัดการของ 

ผู้ใช้ระบบเอส เอ พี โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่าอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารจัดการ 

ของผู้ใช้ระบบเอสเอพี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 

ในจงัหวดัปทมุธาน ีผูว้จิยัขออภปิรายผลแต่ละประเดน็ ดงันี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผู้ใช้ระบบเอส  

เอ พี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี  

จ�านวน 222 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  

58.6 ส่วนใหญ่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.0  

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  

47.7 ท�างานอยูใ่นฝ่ายผลติ คดิเป็นร้อยละ 41.0 เป็นพนกังาน 
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ในระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 86.9 มีประสบการณ์ 

ทางระบบเอส เอ พี เป็นระบบงานที่ใช้ส่วนใหญ่ คือระบบ 

วางแผนการผลิต (PP) คิดเป็นร้อยละ 39.6 ซ่ึงข้อมูลส่วน 

บุคคลสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพดล อัจฉริยเก่งกิจ  

(2550) วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของผู้ใช้ระบบ SAP  

ที่มีต่อการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ต�าแหน่งงานเป็นระดับ 

ปฏิบัติการ และมีประสบการณ์ SAP 1-3 ปี ระยะเวลา  

1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.1

- ตามความคิดเห็นของพนักงานผู้ใช้ ระบบ เอส  

เอ พี ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี  

พบว่ามีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการของผู้ใช้ 

ระบบเอส เอ พี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ 

พนักงานมคีวามช�านาญในการใช้งานระบบ เอส เอ พี อยูแ่ล้ว  

1-3 ปี จึงมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ซึ่ง 

สอดคล้องกบั ผลงานวจิยัของ นพดล อจัฉรยิเก่งกจิ (2550)  

วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของผู้ใช้ระบบ SAP ที่มีต่อการ 

บริหารจัดการผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ระบบ เอส พี มีความ 

คิดเห็นต่อระบบ เอส เอ พี อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

- ระยะที่ 1: การเตรียมโครงการพนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากที่สุดกับก�าหนดขอบเขตของโครงการ รองลงมา 

ได้แก่ ก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

แต่งตั้งคณะท�างานโครงการ และให้ความส�าคัญน้อยที่สุด 

กับก�าหนดระยะเวลา งบประมาณของโครงการ

- ระยะที่  2: การศึกษาและการออกแบบ 

กระบวนการท�างาน พนักงานให้ความส�าคัญมากที่สุดกับ 

การเตรียมข้อมูลระบบงานปัจจุบันเพื่อทดลองระบบ  

รองลงมาได้แก่ การเรียนรู้และสอบถามความต้องการของ 

ผู้ใช้ การออกแบบกระบวนการท�างานธุรกิจในอนาคต และ 

ให้ความส�าคัญน้อยที่สุดกับการลงนามรับรองการออกแบบ 

กระบวนการท�างาน 

- ระยะท่ี 3: การท�าระบบให้เกิดขึ้นจริง พนักงาน 

ให้ความส�าคญัมากทีส่ดุกบัจดัท�าเอกสารคูม่อืต่างๆ รองลงมา 

ได้แก่ ผู้พัฒนาทดสอบระบบ (unit test) การสร้างและ 

ปรับแต่งองค์ประกอบของระบบงาน และให้ความส�าคัญ 

น้อยที่สุดกับการพัฒนาโปรแกรมส่วนเพิ่ม 

- ระยะที่ 4: การเตรียมการครั้งสุดท้าย พนักงาน 

ให้ความส�าคัญมากที่สุดกับทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ 

ระบบ รองลงมาได้แก่ ผู้ใช้งานทดสอบระบบ (integration  

test) และให้ความส�าคัญน้อยที่สุดกับการฝึกอบรมผู้ใช ้

และการฝึกปฏิบัติ

- ระยะที ่5: การใช้งานจรงิและสนบัสนนุ พนกังาน 

ให้ความส�าคัญมากที่สุดกับติดตามและให้การช่วยเหลือ 

ในการใช้งาน รองลงมาได้แก่ประเมินผล และจบโครงการ  

และให้ความส�าคัญน้อยที่สุดกับการเริ่มใช้ระบบใหม่ 

- ลักษณะความส�าคัญของสภาพการบริหารจัดการ 

ของผู้ใช้ระบบ เอส เอ พี โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย  

พบว่าพนักงานให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก กับระยะที่ 4:  

การเตรียมการครั้งสุดท้าย ล�าดับถัดไป ได้แก่ ระยะที่ 5:  

การใช้งานจรงิและสนบัสนนุ ระยะที ่1: การเตรยีมโครงการ  

ระยะที่ 2: การศึกษาและการออกแบบกระบวนการท�างาน  

และให้ความส�าคัญเป็นล�าดับสุดท้ายกับ ระยะที่ 3: การท�า 

ระบบให้เกิดขึ้นจริง 

- ปัญหาการการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบ เอส  

เอ พี ตามความคิดเห็นผู้ใช้งานระบบเอส เอ พี ของกลุ่ม 

อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธาน พบว่า มีความ 

คิดเห็นต่อปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากเรียงล�าดับความส�าคัญของ 

ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี จากมาก 

ไปหาน้อย พบว่าพนักงานให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก 

กับปัญหาด้านทรัพยากร ล�าดับถัดไป ได้แก่ปัญหาด้าน 

การปฏิบัติงาน ปัญหาด้านระบบเอส เอ พี และให้ความ 

ส�าคัญเป็นล�าดับสุดท้ายกับปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพดล อัจฉริยเก่งกิจ  

(2550) วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของผู้ใช้ระบบ SAP  

ที่มีต่อการบริหารจัดการโดยผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

มีปัญหาในการใช้ระบบ เอส เอ พี อยู ่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกัน
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ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

- ปัญหาด้านระบบเอส เอ พ ีพบว่าพนกังานมคีดิเหน็ 

อยู่ในระดับมากโดยพนักงานให้ความส�าคัญมากที่สุดกับ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือระบบมีความซับซ้อน รองลงมา 

ได้แก่ มีความยดืหยุน่น้อย การเชือ่มโยงกบัระบบทีม่อียูแ่ล้ว  

ข้อมูลไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน และให้ความส�าคัญ 

น้อยท่ีสุดกับระบบรองรับการท�าธุรกรรมจ�านวนไม่มาก 

เท่าท่ีควร ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก  

กับการแก้ไขปัญหาระบบมีความซับซ้อน เพ่ือให้พนักงาน 

สามารถใช้ระบบงานได้คล่องตัวและง่ายขึ้น

- ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานมี 

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

ท่ีสุดกับปัจจัยย่อยอันดับแรก คือปัญหาพนักงานยึดติด 

กับระบบเก่า รองลงมาได้แก่ พนักงานขาดความรู้ในการ 

ปฏิบัติงาน พนักงานให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมเนื่องจากติด 

ท�างานประจ�า และให้ความส�าคัญน้อยที่สุดกับพนักงาน 

ไม่สามารถปรับการท�างานให้เข้ากับระบบเอส เอ พี ได้  

ดังน้ันผู้บริหารควรให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากในการแก้ไข  

ปัญหาพนักงานยึดติดกับระบบเก่าเป็นล�าดับแรกเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้มากขึ้น

- ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าพนักงานมี 

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

ทีส่ดุกบัปัจจยัย่อยอนัดบัแรก คอื ปัญหาผูบ้รหิารมเีวลาร่วม 

ติดตามโครงการน้อย รองลงมาได้แก่ พนักงานไม่พร้อม 

ในการร่วมมือ การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และให้ 

ความส�าคัญน้อยที่สุดกับการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ 

ไม่ดีเท่าที่ควร ดังน้ันผู ้บริหารควรให้ความส�าคัญเป็น 

อย่างมากในการแก้ไข ปัญหาผู้บริหารมีเวลาร่วมติดตาม 

โครงการนอ้ย โดยตอ้งเขา้มาร่วมตดิตามโครงการใหม้ากขึ้น  

เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

- ปัญหาด้านทรัพยากร พบว่าพนักงานมีคิดเห็น 

อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากที่สุดกับ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ ปัญหาค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  

รองลงมาได้แก่ ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร 

ท่ีรองรับกับระบบ ค่าจ้างที่ปรึกษาและให้ความส�าคัญน้อย 

ที่สุดกับค่าจ้างปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ตรงตาม 

ความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาคม  

สงวนหมู่ (2549) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

ERP-SAP ในประเทศไทยโดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคต ิ

ด้านซอฟต์แวร์ ด้านการติดต้ังซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ ์

กับความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังนั้น 

ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา 

ด้านลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดปัญหา 

ด้านทรัพยากรให้มากขึ้น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารจัดการ 

ของระบบเอส เอ พี กับปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ 

ระบบเอส เอ พี พบว่า สภาพการบริหารจัดการของ 

ระบบเอส เอ พี ระยะที่ 2: ด้านการศึกษาและออกแบบ 

กระบวนการท�างาน และระยะที ่3: การท�าระบบให้เกดิขึน้จรงิ  

มีผลต่อปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับสภาพการบริหารจัดการ 

ของระบบเอส เอ พี ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ระยะที่ 1: ด้าน 

การเตรียมโครงการ ระยะที่ 4: ด้านการเตรียมการครั้ง 

สุดท้าย และระยะที่ 5: ด้านการเตรียมการใช้งานจริง และ 

สนับสนุน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการบริหาร 

จัดการของผู้ใช้ระบบเอส เอ พี โดยความสัมพันธ์อยู่ใน 

ระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น 

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับสภาพการบริหารจัดการของ 

ระบบเอส เอ พี ระยะที่ 2: ด้านการศึกษาและออกแบบ 

กระบวนการท�างาน และระยะที ่3: การท�าระบบให้เกดิขึน้จรงิ  

เป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

ผู ้บริหารควรต้องให้ความส�าคัญต่อสภาพการ 

บริหารจัดการของระบบเอส เอ พี เพิ่มมากขึ้น โดยต้อง 

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับระยะที่ 4: การเตรียมการ 

ครั้งสุดท้าย รองลงไปได้แก่ระยะที่ 5: การใช้งานจริงและ 

สนับสนุน นอกจากนี้ผู ้บริหารยังต้องให้ความส�าคัญกับ 

ปัจจัยในแต่ละระยะโดยต้องมีการก�าหนดขอบเขตของ 

โครงการ การเตรียมข้อมูลระบบงานปัจจุบันเพื่อทดรอง 
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ระบบ การจัดท�าเอกสารและคู ่มือการใช้ระบบ SAP  

การทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบ และการติดตาม 

และให้การช่วยเหลือในการใช้งาน และประเมินผลเมื่อจบ 

โครงการอย่างเคร่งครัด

ผู ้บริหารควรแก้ไขปรับปรุงปัญหาการใช้ระบบ  

SAP ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาระบบมีความซับซ้อน เพื่อให้ 

พนกังานสามารถใช้ระบบงานได้คล่องตวัและง่ายข้ึน ปัญหา 

พนักงานยึดติดกับระบบเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 

การบริหารจัดการให้มากขึ้น ปัญหาผู้บริหารมีเวลาร่วม 

ติดตามโครงการน้อย โดยต้องเข้ามาร่วมติดตามโครงการ 

ให้มากขึ้นและต่อเน่ืองสม�่าเสมอ เพ่ือให้การบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านทรัพยากรให้มากขึ้นโดย 

ต้องระมัดระวังไม่ละเมิดและท�าผิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวจิยัความต้องการใช้ระบบสารสนเทศในการ 

จดัการด้านต่างๆ ว่าต้องการใช้งานในด้านใดบ้าง และการใช้ 

งานระบบเอส เอ พี สามารถน�าไปใช้งานได้จริงและม ี

ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

2. ควรวิจัยสภาพและปัญหาการใช้ระบบ เอส  

เอ พี ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ธนาคารโรงแรม ธุรกิจ 

การบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์ เป็นต้น

3. ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการใช ้

ปฏบิติังาน ว่าพงึพอใจมากหรอืน้อยหากน�าระบบ เอส เอ พี  

มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และส่งผลต่อการลดบุคลากรและ 

ทรัพยากรของบริษัท หรือไม่ อย่างไร

4. ควรวิจัยในด้านคุณภาพการใช้งานของระบบ  

เอส เอ พี ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ง่ายในการ 

น�าไปใช้งานหรือไม่ 

5. ควรวิจัยต้นทุนเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า 

ในการน�าระบบ เอส เอ พี มาปรับใช้กับบริษัท และขนาด 

ขององค์กรมีผลหรือไม่กับการตัดสินใจน�าระบบ เอส เอ พี  

มาใช้ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า 

เฟอร์นิเจอร์; ปัจจัยการตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์; ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดเฟอร์นิเจอร์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากลูกค้า 

ที่เข้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงาน Thailand Furniture & Houseware Fair 2010 จ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ต�าแหน่งพนักงาน รายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พักอาศัยอยู่บ้านเด่ียวและชอบเฟอร์นิเจอร์ 

แบบเรียบง่ายทันสมัย (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะสินค้าราคาถูก 

กว่าที่อื่น ทราบข่าวงานเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางโทรทัศน์ ไปซื้อสินค้ากับครอบครัว เวลาที่ซื้อ 13.00-18.00 น. ความถี่ในการ 

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่แน่นอน ซื้อเฟอร์นิเจอร์ครั้งละ 1,000-5,000 บาท ช�าระเงินเป็นเงินสด และเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อคือ 

โซฟาและโต๊ะ (3) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าส่วนใหญ่ โดยภาพรวมลูกค้า มีความคิดเห็น 

ต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และ (5) ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ 

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.กรรณิกา บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต 

ร้อนชื้นมีมรสุม และภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขา ดังนั้น 

ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญัอย่างหนึง่จงึเป็นทรพัยากรทีอ่ยู่ 

ในป่าหรอืมาจากธรรมชาต ิและไม้กเ็ป็นทรพัยากรธรรมชาติ 

ที่ส�าคัญยิ่งและเป็นทรัพยากรที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทย 

และต่างชาติ และพบว่าไม้ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 

แทบทุกรูปแบบตามอายุและขนาดของไม้ที่ตัดออกมา 

จ�าหน่ายตัง้แต่ไม้ซงุขนาดใหญ่ เพือ่แปรรปูใช้ในการก่อสร้าง 

อาคาร บ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการท�าเฟอร์นิเจอร์  

โดยน�าไม้ท่อนมาแปรรูปตามแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต  

น�ามาอบให้ไม้แห้งและขัดด้วยกระดาษทราย ทาสีไม้ น�ามา 

ประกอบเป็นรูปร่าง ขัดอีกครั้งด้วยกระดาษทราย ทาด้วย 

สีไม้ แล้วน�าออกจ�าหน่าย

Abstract

The purposes of this research were to study the personal factors of respondents, the customer  

behavior of buying furniture products at furniture fairs, the marketing factors affecting the customer  

behavior of buying furniture products, the relationship between the personal factors and the customer  

behavior, the relationship between marketing factors and the customer behavior. The research instruments  

used were questionnaires. The sample group of this study was 400 customers at the Thailand Furniture  

& House Fair 2010. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations,  

Chi-square and Eta values. The findings show that the majority of respondents were female, aged 21-30  

years old, were married, held bachelor’s degree, worked in private companies as regular employees,  

earned incomes of more than 25,001 baht, had 3-4 family members, lived in detached houses, and liked  

modern-styled furniture. Most respondents bought the products because of lower prices, learned about  

the fair from television, went to shop with family members during 13.00-18.00 hours with uncertain  

purchase frequency, spent purchase amount of 1,000-5,000 baht paid by cash, and the furniture bought  

were usually sofas and tables. Overall opinions of the respondents on marketing factors were moderate.  

There were correlations found between personal factors and the customer behavior of buying and  

likewise, correlations between the marketing factors and the customer behavior of buying.

Keywords: buying behavior of furniture products

ปัจจุบันนี้ธุรกิจการท�าเฟอร์นิเจอร์ ได้มีการพัฒนา 

สินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทดัเทยีมนานาชาติ รวมท้ัง 

เพิ่มรูปแบบสินค้าที่แปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

โดยผูบ้รโิภคนยิมเลือกซือ้เฟอร์นเิจอร์ได้จากหลายแห่ง เช่น  

ร้านจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นร้านทั่วไป หรือ ผู้ผลิตและ 

จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ ที่มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ  

หรือห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ขึ้น และได้ 

ให้ความส�าคัญโดยมีการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ในที่ต่างๆ ซึ่ง 

เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์แฟร์ส่วนใหญ่ ยังมีการจัดงานแสดง 

เฟอร์นิเจอร์ตามศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ 

ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมใน 

ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมสินค้าจากผู้ผลิตและ 

ผู ้ขายเฟอร์นิเจอร์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  
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ท่ีให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย ดังนั้น 

ธุรกิจการท�าเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละแห่งของไทย จึงเจริญ 

เติบโตค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับความทันสมัยของ 

เทคโนโลยี ความละเอียดประณีต และความคิดสร้างสรรค ์

ของผู้ออกแบบ ล้วนส่งเสริมให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นที ่

นิยมมากขึ้น

ปัจจุบันผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์มีจ�านวนมาก  

มีการแข่งขันกันสูง เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด  

จงึส่งผลท�าให้ก�าไรลดต�า่ลง ดงัน้ันผู้วิจยัจงึศกึษาพฤติกรรม 

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าในงานแสดงสินค้า 

เฟอร์นิเจอร์ เพื่อผลวิจัยที่ได ้จะเป็นประโยชน์ต ่อผู ้

ประกอบการ ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนอง 

ต่อผู้ซื้อต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในงาน 

แสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

3. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ 

ในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

5. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัการตลาด 

เฟอร์นิเจอร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงาน 

แสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ
สินค้ำในงำนแสดงสินค้ำ

เฟอร์นิเจอร์
1. เหตุผลที่ซื้อสินค้าในงาน  

   Thailand Furniture & 

   House ware Fair 

   2010

2. แหล่งข้อมูลงาน 

   Thailand Furniture & 

   House ware Fair 

   2010

3. ผู้ซื้อสินค้า

4. ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า

5. ความถี่ในการซื้อสินค้า

6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า

7. จ�านวนและร้อยละของ

   ผู้ตอบแบบสอบถาม

   จ�าแนกตามวิธีช�าระเงิน

   ในการซื้อสินค้า

8. ประเภทเฟอร์นิเจอร์

   ในงานแสดงสินค้า

   เฟอร์นิเจอร์

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. การศึกษา

5. อาชีพ

6. ต�าแหน่งงาน

7. รายได้เฉลี่ยต่อ

   เดือน

8. จ�านวนสมาชิก

9. ลักษณะที่พัก

   อาศัย แบบของ

   เฟอร์นิเจอร์

ปัจจัยกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการ

   จัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านบุคลากร

   บริการ

6. ด้านภาพลักษณ์

   ขององค์กร

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงานแสดงสินค้า 

เฟอร์นิเจอร์

2. ปัจจัยการตลาดเฟอร์นิเจอร์มีความสัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงานแสดงสินค้า 

เฟอร์นิเจอร์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ 

ของลูกค้าในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นการศึกษา 

วิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือลูกค้าที่เข้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร ์

ในงาน Thailand Furniture & Houseware Fair 2010  

ซ่ึงไม่สามารถนับจ�านวนได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 

ลูกค้าที่เข้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงาน Thailand Furniture  

& Houseware Fair 2010 ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณกลุ่ม 

ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วย 

คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 อายุ 21-30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 30.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.8  

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.3 เป็น 

พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ต�าแหน่ง 

พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสมาชิก 

ในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 พักอาศัยอยู่ 

บ้านเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 74.3 และชอบเฟอร์นิเจอร์แบบ 

เรียบง่ายทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 96.3 

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้า 

ส่วนใหญ่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น  

คิดเป็นร้อยละ 33.5 ทราบข่าวงานเฟอร์นิเจอร์ผ่านทาง 

โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ไปซื้อสินค้ากับครอบครัว  

คิดเป็นร้อยละ 82.3 เวลาที่ซื้อ 13.00-18.00 น. คิดเป็น 

ร้อยละ 76.8 ความถีใ่นการซือ้เฟอร์นเิจอร์ไม่แน่นอน คดิเป็น 

ร้อยละ 99.0 ซื้อเฟอร์นิเจอร์ครั้งละ 1,000-5,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 61.8 ช�าระเงินเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ  

47.0 และเฟอร์นิเจอร์ทีซ่ือ้คอืโซฟาและโต๊ะ คดิเป็นร้อยละ  

19.5

3. ป ัจจัยการตลาดที่มีผลต ่อการเลือกซื้อ 

เฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าส ่วนใหญ่ โดยภาพรวมลูกค้า  

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เฟอร์นิเจอร์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.22) โดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยการตลาด จากมากไปหาน้อย  

ดังนี ้ด้านราคา ( X  =3.33) ด้านบคุลากรบรกิาร ( X  =3.32)  

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( X  =3.23) ด้านผลิตภัณฑ์  

( X  =3.20) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  =3.14) และ 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ( X  =3.12)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์พบว่า ข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

เลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ปัจจัยการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

อภิปรายผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อ 

เฟอร์นเิจอร์ของลกูค้าในงานแสดงสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ ผูว้จิยั 

ขออภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ี 

ซื้อเฟอร์นิเจอร์คือเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพ 

สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท 

เอกชน มตี�าแหน่งเป็นพนกังาน รายได้ต่อเดอืน 25,001 บาท  

ขึ้นไป พักอาศัยอยู่บ้านเด่ียว และชอบเฟอร์นิเจอร์แบบ 

เรียบง่ายกระทัดรัด

2. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อ 

เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ ทราบข่าวงานเฟอร์นิเจอร์จาก 

โทรทัศน์ เวลาที่ซื้อ 13.00-18.00 น. จ�านวนเงินท่ีใช้ 

ในการซื้อแต่ละครั้ง 1,000-5,000 บาท โดยช�าระเป็น 

เงินสด เฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อคือโซฟาและโต๊ะ

ปัจจัยการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ผู้ซื้อโดยภาพรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ สิรพิฒัน์  

บูรณะสมบัติ (2552) วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการ 

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอ�าเภอเมืองตาก ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้ซื้อมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ 
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อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยัการตลาด 

จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านราคา ด้านบุคลากรบริการ  

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิ 

การตลาด และด้านภาพลักษณ์องค์กร ดังนั้นด้านปัจจัย 

การตลาดผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญมากกับราคา 

เฟอร์นิเจอร์ให้มีราคาหลากหลาย ราคาที่เหมาะกับคุณภาพ 

สินค้า และมีราคาเป็นมาตรฐาน

ผู ้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นของปัจจัย 

การตลาดดังนี้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ซื้อให้ความส�าคัญด้าน 

ผลิตภัณฑ์ของเฟอร์นเิจอร์อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้อง 

กบัผลงานวจิยัของสริพิฒัน์ บรูณสมบตั ิ(2552) ผลการวจิยั 

พบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมากกบัประเดน็ย่อยอันดับแรก 

คือมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นองค์กรควรให ้

ความส�าคัญในปัจจัยนี้ให้มาก

ด ้านราคา ผู ้ซื้อให ้ความส�าคัญกับราคาของ 

เฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ สิริพัฒน์ บูรณสมบัติ (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้ซื้อมีความคิดเห็นต่อ ด้านราคาเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมากกบั ประเดน็ย่อยอนัดบัแรก 

ด้านราคาคือสามารถช�าระด้วยบัตรเครดิตได้ ดังนั้นองค์กร 

ควรมีการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ และมีการขยายเวลา 

การช�าระทางบัตรเครดิตให้ด้วย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ซื้อให้ความส�าคัญ 

กับด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ สริพัิฒน์ บรูณสมบตัิ  

(2552) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ 

ความส�าคญัต่อประเดน็ย่อย อนัดบัแรกคอืมบีรกิารส่งสนิค้า  

ดังน้ัน องค์กรควรจัดส่งสินค้าฟรี และมีการบริการส่งถึงที ่

ด้วยเวลาที่รวดเร็ว

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ซื้อให้ความส�าคัญกับด้าน 

การส่งเสริมการตลาดเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับปานกลาง  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริพัฒน์ บูรณสมบัติ (2552)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ซื้อให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 

การตลาด อยูใ่นระดับปานกลาง โดยผูซ้ือ้ให้ความส�าคญัมาก 

กับประเด็นย่อยอันดับแรกคือการผ่อนช�าระค่าสินค้าใน 

อัตราดอกเบี้ยต�่า ดังนั้นองค์กรควรจัดหาแหล่งเงินท่ีมี 

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจ

ด้านบุคลากรบริการผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากกับ 

บุคลากรบริการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของสิริพัฒน์ บูรณสมบัติ (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

ผูซ้ือ้ให้ความส�าคัญกบับคุลากรบรกิารของเฟอร์นเิจอร์อยูใ่น 

ระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อย 

อันดับแรกคือพนักงานใช้ค�าพูดที่สุภาพ ดังนั้นองค์กรควร 

มีการฝึกอบรมการพูดให้ดีและเหมาะสม

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้ซื้อให้ความส�าคัญมาก 

กับ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น 

เพราะร้านเฟอร์นิเจอร์ เป็นกิจการที่ยังไม่แพร่หลาย และ 

ผู ้ซื้อยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรมากนัก เพราะ 

ปัจจุบันนี้บ้านจัดสรรและผู้รับเหมาจัดสร้างบ้านมักจะหา 

เฟอร์นิเจอร์มาติดต้ังเอง จึงท�าให้ผู้ซ้ือไม่ทราบเรื่องความ 

เป็นมาของร้านเฟอร์นิเจอร์เท่าใดนัก โดยผู้ซื้อให้ความ 

ส�าคัญมากกับประเด็นย่อยอันดับแรกคือองค์กรมีความ 

น่าเช่ือถือ ดังนั้นองค์กรควรสร้างความเช่ือถือให้กับลูกค้า 

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน และสร้างความ 

โดดเด่นของสินค้าด้านการออกแบบ ตกแต่งตามความ 

ต้องการของลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่า มีความ 

สัมพันธ์วิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประเด็นมี 

อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นองค์กรควรให้ 

ความส�าคัญในข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะช่วยสร้างฐาน 

ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้ามีการติดต่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งป ัจจั ยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่ามีความสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ 

เฟอร์นเิจอร์ ดงันัน้จงึควรให้ความส�าคญัต่อปัจจยัการตลาด 

ทุกด้านอย่างสม�่าเสมอ 
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เอกสารอ้างอิง

สิริพัฒน์ บูรณสมบัติ. (2552). ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก.  

 วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยลุ่มน�้าปิง.

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวจิยัท�าให้ทราบความส�าคญัของผูซ้ือ้ต่อ 

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญ 

กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศหญิง มีครอบครัว 

และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมาย 

2. ควรมีการโฆษณาทางโทรทัศน์ เน่ืองจากลูกค้า 

ทราบข้อมูลทางโทรทัศน์ 

3. ควรมุ่งเน้นการจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ประเภท 

โซฟาและโต๊ะเนื่องจากมีความต้องการ ของลูกค้ารองรับ 

อยู่มาก

4. ด้านปัจจัยการตลาด ผู้ซื้อให้ความส�าคัญมาก 

ในด้านราคา ดังนั้นองค์กรควรมีราคาที่เป็นมาตรฐานราคา 

ให้เหมาะสมกับคุณภาพ และมีหลายราคาให้เลือก

5. ควรมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการ 

6. ควรมีการส่งเสริมการขายโดยการใช้เงื่อนไข 

ทางการเงินที่ดึงดูด เช่น การผ่อนช�าระสินค้าที่มีอัตรา 

ดอกเบี้ยต�่า เป็นต้น

7. ควรให้ความส�าคัญต่อการบริการลูกค้า เช่น  

พนักงานใช้ค�าพูดที่สุภาพเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับ 

มาซื้อในโอกาสต่อไป เป็นต้น

8. ควรสร้างองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือโดยให้ 

สินค้ามีการรับรองมาตรฐาน การออกแบบที่ทันสมัย

9. ควรส่งเสริมปัจจัยการตลาดทุกประเด็นอย่าง 

ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ 

ในห้างสรรพสินค้าอ่ืน 

2. ควรวิจัยความพึงพอใจในการบริการของ 

พนักงาน 

3. ควรวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

เฟอร์นิเจอร์ในแต่ละยี่ห้อ

4 . ควรวิจั ย เชิ งคุณภาพเกี่ ยวกับการผลิต 

เฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด



สมชาย จันทร์ไพศรี1

ปัจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่ง
ขนาดเล็ก ย่ีห้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร*
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานใน 5 ด้าน ปัจจัยการตลาดท่ีมีผล 

ต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์น่ังขนาดเลก็ยีห้่อโตโยต้าพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ยีห้่อโตโยต้า ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยการตลาดของรถยนต์โตโยต้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามใช้เก็บ การรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจ�านวน 286 คนสุ่มจากประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

โครงการ 1 จ�านวน 919 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์ สแควร์และค่าอีต้า  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ต�าแหน่งพนักงาน 

ฝ่ายผลิต มีรายได้ 10,001-25,000 บาทและมีสถานภาพสมรส (2) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่ง 

ขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า  

เพราะราคาประหยัด รถยนต์มีสมรรถนะ ซื้อแบบเงินผ่อนได้ การตัดสินใจซ้ือท�าด้วยตนเอง ใช้เวลา1-3 เดือน ตัดสินใจ 

ในการซื้อ เลือกขนาดเครื่องยนต์ 1,500-2,000 ซีซีและเลือกรถยนต์สีด�า (4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงานกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้าพบว่า มีความสัมพันธ์กัน (5) ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจยัการตลาดกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ยีห้่อโตโยต้า ของพนกังานในเขตนคิมอตุสาหกรรมนวนคร 

พบว่า มีความสัมพันธ์กัน

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

รถยนต์มีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวันเนื่องจาก 

ความเจริญทางด้านการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ก�าลัง 

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับว่ารถยนต์เป็นปัจจัย 

หนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการด�ารงชวีติ เนือ่งจากใช้เป็นพาหนะ 

ในการสัญจรในชีวิตประจ�าวัน เป็นพาหนะในการเดินทาง 

ไม่ว่าจะปฏิบัติงาน หรือภารกิจอื่นๆ นอกจากนั้นรถยนต์ 

ยงัเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึฐานะทางสงัคมของผูใ้ช้อกีด้วย ดังนัน้  

ความนิยมในการซื้อจึงมีมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากยอดการ 

จ�าหน่ายในประเทศและการส่งออกของไทยมแีนวโน้มสูงขึน้ 

และจากการท่ีรัฐบาลได้เปิดเสรีทางการค้าและมีการตกลง 

ท�าการค้าระหว่างกันผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในหลาย 

ประเทศได้ผลิตและส่งรถยนต์มาจ�าหน่ายในประเทศ 

Abstract

The purpose of this survey research were to study the personal factors of respondents, marketing  

factors relating to the employee behavior of buying Toyota compact cars at Navanakorn Industrial Estate,  

the employee behavior of buying Toyota compact cars, the relationship between the personal factors  

and the employee behavior of buying, and the relationship between marketing factors and the employee  

behavior of buying. The target population of the study was 919 employees working at office-telephone  

manufacturing companies at Navanakorn Industrial Estate, Phase 1 in 2009, who used Toyota compact  

cars. The research instrument used was questionnaire. The findings show that the majority of respondents  

were males, 31-40 years old, married, held bachelor’s degree, worked in production functions, and  

earned incomes of 10,001-25000 baht. Overall opinions of the respondents on marketing factors  

were high, with the factor ratings of importance levels from high to low as: price, product, corporate  

image, marketing channels, marketing promotion, salespersons, and after sales service. Most of the  

respondents have one car, preferring black Toyota with the capacity of 1,500-2,000 due to its price;  

the most important buying decision factor was car competency, made their own buying decisions with  

deliberations of 1-3 months and paid in installments of 37-48 baht per month. There were correlations  

between personal factors and customer behavior of buying as well as correlations between marketing  

factors and employee behavior of buying. 

Keywords: customer behavior of buying Toyota compact cars

มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้ามอเตอร์ได้ประกาศ 

แผนปฏิวัติรถยนต์โลก 5 ปี นับต้ังแต่พ.ศ.2549-2553  

โดยต้ังเป้าหมายยอดขาย 4.5 ล้านคัน โดยกลางปี พ.ศ. 

2549 ฮอนด้าจะขยายศักยภาพการผลิตอย่างครบวงจร  

200,000 คัน ต่อปี (สยามธุรกิจ,2549)

สภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจก�าลังถดถอย อันเนื่อง 

มาจาก น�้ามันมีราคาแพงก�าลังซื้อของประชากรลดลง ผู้ซื้อ 

เริม่ชะลอการซือ้ และผูซ้ือ้เริม่หนัมาซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ 

มจี�านวนเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากเครือ่งยนต์มขีนาดเลก็จะช่วย 

ประหยัดน�้ามัน ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์แต่ละบริษัทจึงแข่งขัน 

กันออกแบบและจัดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งขนาดเล็กมากขึ้น  

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการซ้ือของลูกค้า ดังนั้น 

ธุรกิจรถยนต์จึงประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง เมื่อ 
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ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กมากขึ้น  

และผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถที่มีการส่งเสริมการตลาดที่ 

แตกต่างจากเดิม ดังนั้นตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก จึงมีการ 

แข่งขันกันมากข้ึนเพ่ือได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากฐาน 

ลูกค้าที่มีอยู่เดิมท�าให้ผลประกอบการลดลง

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีพนักงาน 

จ�านวนมาก การเดินทางเข้ามาท�างานของพนักงานและ 

การคมนาคม ค่อนข้างล�าบากและแออัดจึงท�าให้ เกิดความ 

ต้องการซื้อรถยนต์ ของพนักงาน จากปัญหาดังกล่าว 

จึงท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงความส�าคัญของ 

ปัจจยัการตลาดทีม่คีวามสมัพันธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ 

ซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้าของพนักงาน ในเขต 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพราะปัจจัยการตลาดมีผล 

โดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

2. ศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้าของพนักงานในเขต 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

3. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่ง 

ขนาดเลก็ยีห้่อโตโยต้า ของพนกังานในเขตนคิมอตุสาหกรรม 

นวนคร

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้ากบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก 

ยี่ห้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด 

ของรถยนต์โตโยต้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

นั่งขนาดเล็กยี่ห ้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคม 

อุตสาหกรรมนวนคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรม กำรตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์นั่งขนำดเล็ก
ยี่ห้อ โตโยต้ำ ในเขต
นิคมอุตสำหกรรม 

นวนคร
1. เหตุผลที่ซื้อ 

2. ข้อมูลเฉพาะด้าน 

3. ลักษณะการซื้อ 

4. บริการหลังการขาย 

5. ผู้มีส่วนร่วมในการ

   ตัดสินใจซื้อ

6. การตัดสินใจซื้อ

   - สี 

   - ขนาดซีซี

   - รูปลักษณ์

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 

6. สถานภาพ

ปัจจัยทำงกำร
ตลำดของรถยต์นั่ง

ขนำดเล็ก
1. ผลิตภัณฑ์

2. ราคา

3. ช่องทางการ

   จัดจ�าหน่าย

4. การส่งเสริม

   การตลาด

5. พนักงานขาย 

6. การบริการหลัง

   การขาย

7. ภาพลักษณ์

   องค์กร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า  

ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ปัจจยัการตลาดของรถยนต์โตโยต้ามคีวามสมัพนัธ์ 

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ 

โตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า 

ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นการวิจัย 

เชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
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ผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วน�าไปแจกกับ 

ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด เพื่อน�าไปหาค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถาม โดยวิธีของคอนบาร์ค ได้ค่าความเชื่อมั่น  

.81 และน�าแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้จรงิกับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานที่ท�างานบริษัทผลิตโทรศัพท์

ส�านักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 1 ที่ใช ้

รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า ซึ่งมีจ�านวนประชากร 

จ�านวน 919 คน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่างของ 

ทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 286 คน วิเคราะห์ 

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า โดยน�าข้อมูลความ 

สัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า  

ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใช้สถิติ 

ทดสอบ Chi Square และEta โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปล 

ความหมาย ค่า Eta มีดังนี้

0.00-0.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 0-25 อยู ่ใน 

ระดับต�่ามาก 

0.26-0.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 26-59 อยู่ใน 

ระดับต�่า 

0.60-0.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 60-75 อยู่ใน 

ระดับปานกลาง 

0.76-1.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 76-100 อยู่ใน 

ระดับมาก

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.8 อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 35.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  

45.1 ต�าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 59.8  

มีรายได้ 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ 

มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.9 

2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคม 

อุตสาหกรรมนวนคร โดยภาพรวมพนักงาน มีความคิดเห็น 

ต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์น่ัง 

ขนาดเลก็ยีห้่อ โตโยต้า อยูใ่นระดบัมาก (X  =3.52) โดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยการตลาด จากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ ด้านราคา ( X  =3.87) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X  =3.82)  

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ( X  =3.75) ด้านช่องทางในการ 

จัดจ�าหน่าย ( X  =3.39) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 

3.38) ด้านพนักงานขาย ( X  =3.36) และด้านบริการ 

หลังการขาย ( X  =3.07)

3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก 

ยี่ห้อโตโยต้า ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์จ�านวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 76.9  

ซื้อเพราะราคาประหยัด คิดเป็นร้อยละ 32.2 สมมรรถนะ 

ของรถยนต์เป็นส่ิงส�าคัญในการเลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ  

35.0 ซือ้แบบเงนิผ่อนแบบมเีงนิดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 60.4  

ผ่อนช�าระ 37-48 เดือน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ตัดสินใจซื้อ 

ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 35.7 ใช้เวลาตัดสินใจในการซื้อ  

1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เลือกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า  

คิดเป็นร้อยละ 40.9 ขนาดเครื่องยนต์ 1,500-2,000 ซีซี  

คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเลือกรถยนต์สีด�า คิดเป็นร้อยละ  

30.8

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน รายได้  

สถานะภาพ ของพนักงานกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร พบว่า พนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดซึ่ง 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการ 

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานขาย  

ด้านบริการหลังการขาย ด้านภาพลักษณ์องค์กรกับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า  
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ของพนักงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมนวนคร พบว่า มคีวาม 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนาดเล็ก 

ยี่ห้อโตโยต้า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าอีต้าอยู่ระหว่าง  

.62-.71 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ 

โตโยต้า ของพนกังานในเขตนคิมอตุสาหกรรมนวนคร ผูว้จิยั 

ขออภิปรายผล ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนใหญ่ของพนักงานเป็นเพศชาย อายุ  

31-40 ปี ระดับการศกึษาปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส ซึง่ 

มเีหตผุลมาจากพนักงานส่วนใหญ่อยูใ่นวัยท�างานสอดคล้อง 

กบัผลงานวจิยัของ สรุสทิธิ ์ตรีะวฒันานนท์ (2549) วจิยัเรือ่ง  

ปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของ 

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี และ 

จบการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส

2. ปัจจัยการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อโตโยต้า พบว่า พนักงาน 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีเหตุผลมาจากตลาด 

รถยนต์นั่งขนาดเล็กมีการแข่งขันกันสูงในด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางการในการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ 

การตลาด ด้านพนักงานขาย ด้านบริการหลังการขาย  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์  

(2549) ผลการวิจัย พบว่า พนักงานให้ความส�าคัญมาก 

กับปัจจัยการตลาด ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลแต่ละประเด็น 

ของปัจจัยการตลาด แต่ละด้านดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พนักงานให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีเหตุผลมาจาก มีอุปกรณ์ครบครัน  

ความแข็งแรงทนทาน อะไหล่หาง่าย ระยะเวลารับประกัน 

นาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์ (2549)  

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย 

อันดับแรกคือมีอุปกรณ์ครบครัน เช่น เครื่องปรับอากาศ  

วิทยุ เคร่ืองเสียง เป็นต้น

ปัจจัยด้านราคาพนักงานให้ความส�าคัญมากกับ 

ด้านราคาซึ่งมีเหตุผลมาจาก อะไหล่ราคาไม่แพง ช�าระ 

เงินดาวน์ต�่า ราคาแลกซื้อรถมือสองได้ราคาดี ซึ่งสอดคล้อง 

กับ สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์ (2549) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ 

อะไหล่ราคาไม่แพง

ปัจจัยด ้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายพนักงาน 

ให้ความส�าคัญปานกลาง ซึ่งมีเหตุผลมาจากสถานท่ี 

จัดจ�าหน่าย ตกแต่งสวยงาม มีศูนย์บริการครอบคลุม  

ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์ (2549) ผลการ 

วิจัยพบว่าพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย ่อย  

อับดับแรกคือการตกแต่งสถานที่จัดจ�าหน่าย

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พนักงานให้ความ 

ส�าคัญปานกลางซึ่งมีเหตุผลมาจาก การโฆษณาผ่านสื่อ 

ต่างๆ การจับสลากชิงโชค ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์  

ตรีะวฒันานนท์ (2549) ผลการวจิยัพบว่าพนกังานให้ความ 

ส�าคัญมากในปัจจัยย่อยอับดับแรกคือ การโฆษณาผ่านสื่อ 

ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร

ปัจจัยด้านพนักงานขาย พนักงานให้ความส�าคัญ 

ปานกลาง ซึ่งมีเหตุผลมาจาก พนักงานขายมีความเป็น 

มืออาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้า 

ได้ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์ (2549)  

ผลการวจิยัพบว่า พนกังานให้ความส�าคญัมากในปัจจยัย่อย 

อันดับแรกคือพนักงานขายมีความเป็นมืออาชีพ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร พนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากซึ่งมีเหตุผลมาจาก ความมีชื่อเสียงขององค์กร  

ความน่าเช่ือถือขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ สุรสิทธิ์  

ตรีะวฒันานนท์ (2549) ผลการวจิยัพบว่าพนกังานให้ความ 

ส�าคัญมากในปัจจัยย่อย อับดับแรก ได้แก่ ความมีชื่อเสียง 

ขององค์กร

ปัจจัยด้านบริการหลังการขาย พนักงานให้ความ 

ส�าคัญระดับปานกลาง ซึง่มเีหตุผลมาจาก มกีารให้ค�าปรกึษา 

ทางโทรศัพท์ มีศูนย์บริการตรวจซ่อมครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

ซึง่สอดคล้องกบั สรุสทิธิ ์ตรีะวฒันานนท์ (2549) ผลการวจิยั 

พบว่าพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย อับดับแรก 
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เอกสารอ้างอิง

สยามธุรกิจ. 2549. แผนปฏิวัติรถยนต์โลก 5 ปี. ปีที่ 12. ฉบับที่ 694.

สุรสิทธิ์ ตีระวัฒนานนท์. (2549). ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของประชาชนที่อยู่ในจังหวัด 

 ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

คือมีการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก 

ยี่ห้อโตโยต้า ส่วนใหญ่พบว่า จ�านวนรถที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

จ�านวน 1 คน สาเหตุที่ซื้อเพราะราคาประหยัด ซึ่งรถยนต ์

โตโยต้าราคาจะประหยัดกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่น ซึ่งอาจเป็น 

เพราะยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้ซื้อจึงนิยมใช้ราคาประหยัด  

ลกัษณะการซ้ือแบบเงนิผ่อนและมดีาวน์ ซึง่โตโยต้ามรีะบบ 

เงินผ่อนท่ีเหมาะสม ขนาดเครื่องยนต์ที่เลือกซื้อ คือ  

1,500-2,000 ซีซี ซื้อเครื่องยนต์ 1,500-2,000 ซีซี  

ท�าให้ประหยัดน�้ามันซึ่งมีราคาแพงในยุคนี้ 

ข้อเสนอแนะ

1. บริษัทรถยนต์โตโยต้า ควรให้ความส�าคัญกับ 

เพศชาย ที่มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยท�างานและมีก�าลังซื้อ 

2. ควรมีอุปกรณ์ครบครันโดยเฉพาะเครื่องปรับ 

อากาศ เครื่องวิทยุและเครื่องเสียงหรือโทรทัศน์ขนาดเล็ก  

และเคร่ืองฟอกอากาศ เป็นต้น 

3. ควรตั้งราคาอะไหล่ให ้เหมาะสมกับราคา 

ท้องตลาด

4. ควรตกแต่งสถานที่จัดจ�าหน่ายให้เป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม เช่น มีการปลูกต้นไม้รอบอาคารสถานท่ี  

เป็นต้น

5. ควรโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  

นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์

6. ควรใช้พนักงานขายที่ได ้รับการฝึกอบรม 

ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลรถและด้านบริการ 

7. ควรรักษาช่ือเสียงองค์กรให้มีความเช่ือมั่น 

ตลอดไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก 

ยี่ห้ออื่น 

2. ควรวิจัยปัญหาการใช้รถยนต์นั่งขนาดเล็ก

3. ควรวิจัยความต้องการซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็ก  

ที่ใช้น�้ามันไม่ส้ินเปลือง

4. ควรวิจัยความพึงพอใจในการบริการรถยนต์น่ัง 

ขนาดเล็ก



กีรติ เพ็ชรคุ้ม1

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี*

Factors Relating to the Success Operation of the Auto Parts 
Industry in Amatanakorn Industrial Estate, Phase 8, 

Chonburi Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในจังหวัดชลบุรีใน 7 ด้าน 

ได้แก่ ข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน จงัหวดัชลบรุ ีปัจจยัด้านทรพัยากรมนษุย์ การปฏบิตังิานการบรหิารจดัการความส�าเรจ็ 

ในการด�าเนินงาน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการกับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี จ�านวน  

4,834 คน สุ่มตัวอย่างเป็นแบบสัดส่วนจากประเภทการจ้างงาน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัย 

พบว่า (1) พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ26 -30 ปี สถานภาพโสด มกีารศึกษาระดับปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า เป็นพนกังาน 

รายเดือน อายุการท�างาน 3-5 ปี รายได้ 10,001-25,000 บาท (2) โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์อยู่ในระดับปานกลาง (3) พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์คือด้านก�าไรเพิ่มมากขึ้น (4) เพศ อายุ สถานภาพของพนักงานไม่มีความ 

สัมพนัธ์กบัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ยกเว้น การศกึษา  

ประเภทการจ้างงาน ต�าแหน่ง อายุงานและรายได้ มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (5) มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์การปฏิบัติงาน 

และการบริหารจัดการกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ค�ำส�ำคัญ: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จัดเป็นหนึ่งใน 

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2514 เพื่อทดแทนการน�าเข้าผลมาจากเกิดจากการ 

ขาดดุลการค้า และใน ปี พ.ศ.2543 มีการยกเลิกก�าหนด 

สัดส่วนการผลิตตามข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO)  

รฐับาลยงัให้การส่งเสรมิและคุม้ครองผูผ้ลติในอตุสาหกรรม  

ด้วยการเพิ่มภาษีน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ (ประกาศนโยบาย 

รถยนต์แห่งชาติ, 2549) การแข่งขันในปัจจุบันนี้หาก 

ต้องการประสบความส�าเร็จ ควรค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ การ 

ปฏิบัติงาน การเงินและงบประมาณตลาดจนเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

Abstract

The purposes of this survey research were to study employees in the auto parts industry in Amata  

Nakorn Industrial Estate, Phase 8, Chonburi Province in 7 areas: personal factors; human resource  

management factors of the auto parts industry; operations of the auto parts industry; management of the  

auto parts industry; success management of the auto parts industry; relationship between the employees’  

personal information with the successful operation of the auto parts industries; and relationship between  

human resource management, operations and administration in relation to the successful operation of  

the auto parts industry. Questionnaires were used to collect data drawn from the sample group of 368  

randomly selected from 4,834 staff of the auto part industry in Amata Nakorn Industrial Estate, Phase  

8, Chonburi Province. The statistics used in this study were percentage, mean and standard deviation,  

t-test, F-test and Eta. Findngs revealed: the majority of respondents were male, aged 26-30 years old,  

single, held bachelor’s degree or higher, permanent employees in the position of general officials, with  

3-5 years tenure, and with salaries of 10,001-25,000 baht/month. The overall opinion of the respondents  

on the human resource department was moderate. Most respondents were of the opinion that the success  

indicators were increased profit, increased sales, and increased customers. Gender, age, and marital  

status were not related to the success of the auto parts industry while the human resource management  

factors were moderately related to its success. 

Keywords: auto parts industry in Amata Nakorn Industrial Estate

นอกจากนั้นผู้บริหารต้องเข้าใจกระบวนการผลิต ทักษะ 

และความสามารถเฉพาะงานอันจะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ 

ผลส�าเร็จที่องค์การปรารถนา 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2553 ซึ่งได้มีการประกาศเรียกรถยนต์กลับเข้าศูนย์เพื่อ 

ตรวจสอบความผิดปกติของการผลิต จากสหรัฐอเมริกา 

และอีกหลายประเทศซึ่งท�าให้ผลประกอบการตกต�่าลง 

ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์องค์กร ถูกมองเป็น 

ภาพลบ (ไทยโพสต์, 2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินการ 

ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะเฟส 8 จังหวัดชลบุรี เพื่อผลที่ได้จะน�าไปปรับปรุง 

พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
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ให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น�าการผลิตสินค้าในกลุ ่ม 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

3. เพื่อศึกษาด้านปฏิบัติงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จังหวัดชลบุรี

4. เพื่อศึกษาด้านบริหารจัดการของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จังหวัดชลบุรี

5. เพื่อศึกษาความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของพนักงานกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ 

บรหิารทรัพยากรมนษุย์การปฏบิตังิานและการบรหิารจดัการ 

กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ควำมส�ำเร็จในกำร
ด�ำเนินงำนอุตสำหกรรม

ชิ้นส่วนยำนยนต์
1. ด้านก�าไรเพิ่มมากขึ้น

2. ด้านยอดขายเพิ่มขึ้น

3. ด้านลูกค้ามีมากขึ้น

4. ด้านแผนการขยาย

   กิจการ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. การศึกษา

5. ประเภทการ

   จ้างงาน

6. ต�าแหน่ง

7. อายุงาน

8. รายได้

กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์
ของอุตสำหกรรม
ชิ้นส่วนยำนยนต์

1. ด้านก�าลังคน

2. ด้านการฝึกอบรม 

3. ด้านเงินเดือน

   และสวัสดิการ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจยัส่วนบคุคลมคีวามสมัพนัธ์กบัความส�าเรจ็ 

ในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคม 

อุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี

2. ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัด 

ชลบุรี

3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัด 

ชลบุรี
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4. ปัจจัยด้านบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัด 

ชลบุรี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาครั้งน้ีคือพนักงาน 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างเดือน 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จ�านวน 4,834 คน  

กลุ ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมหาได้จากตารางก�าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างของ Krejie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 368 คน ที่ระดับนัยส�าคัญ .05 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการจ้างงาน  

ระดับต�าแหน่งงาน การศึกษา สถานภาพการสมรส และ 

ระดับรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบให้เติมข้อความและ 

ตรวจรายการ (check list) ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ 

ส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรีเป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ตอนที่ 3 ข้อมูลความส�าเร็จในการด�าเนินงานการ 

บริหารจัดการเป็นแบบเลือกตอบ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม 

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและคณะ จ�านวน 3 คน  

ใช้เวลา 5 วันท�าการ จ�านวน 368 ชุด จากผู ้ตอบ 

แบบสอบถามในพื้นที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เฟส  

8 จังหวัดชลบุรี 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

ข้อมูล

1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม และ 

ให้คะแนนตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

2. น�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูปประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าสถิติ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถามวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ

ตอนที ่2 ข้อมลูปัจจยัด้านการบรหิารทรพัยากร 

มนษุย์ด้านการปฏบิติังานและด้านการบรหิารจดัการ โดยการ 

หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านความส�าเร็จของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ

ตอนที่ 4 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

ส่วนบุคคลของพนักงานกับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 

ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร เฟส 8 วิเคราะห์โดยหาค่าทางสถิติด ้วย  

ไค-สแควร์ χ2-test)

ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร เฟส 8 วิเคราะห์ทางค่าสถิติ Eta

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.9  

อาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.7 มสีถานภาพโสด คิดเป็น 

ร้อยละ 57.1 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า คดิเป็น 
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ร้อยละ 43.5 เป็นพนักงานรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.1  

ต�าแหน่งพนักงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 91.0 มีอายุ 

การท�างาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.9 มีรายได้ 10,001- 

250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.1 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จงัหวดัชลบรุ ีโดยภาพรวมพนักงานมีความคดิเหน็ต่อปัจจยั 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  

อยูใ่นระดับปานกลาง ( X  =3.25) โดยเรยีงล�าดบัความส�าคญั 

ของปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเงินเดือน 

และสวัสดิการ ( X  =3.33) ด้านการฝึกอบรม ( X  =3.26)  

และด้านก�าลังคน ( X  =3.19)

3. ปัจจัยด้านปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัด 

ชลบุรี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกับระดับ 

ความส�าคัญด้านการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X  =3.19) โดยให้ความส�าคัญมากกับบุคลากร 

ในองค์การควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างาน ( X  = 

3.52) รองลงมาเป็นให้ความส�าคญักบัการก�าหนดระยะเวลา 

ในการท�างาน ( X  =3.29) และให้ความส�าคัญน้อยกับ 

องค์การควรมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ( X  =3.04)

4. ด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัด 

ชลบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ( X  =3.26) โดยให้ความส�าคัญมากกับ 

องค์การควรมรีะบบ ไอเอสโอ (ISO) ( X  =3.63) รองลงมา 

เป็นบุคลากรในองค์การควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ 

หน้าในระหว่างปฏบิตังิานได้เป็นอย่างด ี( X  =3.33) และให้ 

ความส�าคัญน้อยกับองค์การควรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความ 

สามารถในหน้าที่ของแต่หน้าที่ที่รับผิดชอบ ( X  =3.01) 

5. ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จังหวัดชลบุรี พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์คือด้านก�าไร 

เพิม่มากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาเป็นด้านยอดขาย 

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.2 และน้อยที่สุดเป็นด้านด้าน 

ลูกค้ามีมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.6 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงานกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพไม่มีความ 

สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ยกเว้น  

การศึกษา ประเภทการจ้างงาน ต�าแหน่ง อายุงานและ 

รายได้ มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 

ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัยการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร พบว่า ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความ 

สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8  

จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ 

ส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี  

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

ข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย อายุ 24-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิัยของ ประหยดั แซ่หลมิ (2547)  

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของการ 

ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัย 

พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย และ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันนี้ผู ้ที่ท�างานใน 

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นเพศชายซึ่งต้องใช้ 

ลักษณะเฉพาะและส่วนใหญ่รับจากผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
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ระดับปริญญาตรี

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคม 

อุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรี ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญต่อความส�าเร็จอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเรวดี อาจหาญ  

(2549) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ 

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล 

ต่อความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

อยู่ในระดับปานกลาง

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับผลการวิจัยของ เรวดี อาจหาญ (2549) วิจัยเรื่อง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ในการประกอบการธุรกิจ 

รับเหมาก่อสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

อยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส�าคญัมากกบัปัจจยัย่อยอนัดบั 

แรกคือ คุณสมบัติของบุคลากรมีความส�าคัญในการท�างาน  

ผู้บริหารควรจะให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของบุคลากรให้ 

ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดูสมรรถนะตามต�าแหน่ง 

หน้าทีข่องผูป้ฏบิตังิานเป็นหลกั จะท�าให้งานมีประสทิธภิาพ

ด้านการฝึกอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญกับการฝึกอบรมที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กบัผลงานวจิยัของ เรวด ีอาจหาญ (2549) ผลการวจิยัพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากต่อการฝึกอบรม 

ของบุคลากร และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมาก 

กับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือการส่งบุคลากรไปอบรม เพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น 

องค์กรควรให้ความส�าคญัมากกบัการส่งบคุลากรไปเพิม่พนู 

ความรู้เพื่อให้เกิดทักษะและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

เงินเดือนและสวัสดิการ ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญกับเงินเดือนและสวัสดิการ อยู ่ในระดับ 

ปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ เราวด ีอาจหาญ  

(2549) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากกับเงินเดือนและสวัสดิการ โดยผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ 

ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงานท่ี 

รับผิดชอบ ผู้บริหารควรให้อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ที่ยุติธรรม เพราะจะได้ตอบสนองความต้องการซึ่งเป็น 

ปัจจัยส�าคัญของพนักงาน

การปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ 

กับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ เรวดี อาจหาญ (2549) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

และพนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยประเด็น 

แรกคอืบคุลากรควรแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการท�างาน ดงันัน้ 

องค์กรควรให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ ทักษะในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานแก้ไขปัญหาในองค์กรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

ด้านบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม ่

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรวดี อาจหาญ (2549)  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญด้านการบริหาร 

จดัการอยูใ่นระดับมาก และให้ความส�าคัญมากกบัปัจจยัย่อย 

ของการบริหารจัดการ อันดับแรก ได้แก่ องค์การควรมี 

ระบบไอเอสโอ ดังนั้นองค์การควรมีระบบ ISO ในองค์กร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมช้ินส่วน 

ยานยนต์ อันดับแรกคือ ด้านก�าไรเพิ่มมากขึ้น รองลงมา  

ยอดขายเพิ่มข้ึนและให้ความส�าคัญน้อยกับการมีลูกค้า 

เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในการเพิ่มก�าไร 

ให้มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าในการบริหารบุคคลให้มากขึ้น 

ผลส�าเร็จจึงจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 

ของ ประหยัด แซ่หลิม (2547) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความ 

สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาด 
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เอกสารอ้างอิง
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กลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความ 

ส�าเร็จของกิจการคือ ด้านก�าไร ด้านยอดขาย และด้าน 

ลูกค้าเพิ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม พบว่า  

ด้านก�าลังคน และด้านเงินเดือนกับสวัสดิการ มีความ 

สัมพันธ์สูง ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญด้านก�าลังคน 

และด้านเงินเดือนและสวัสดิการเพราะส่งผลต่อความ 

ส�าเร็จในกิจการ

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญต่อประเด็นต่อไปนี้  

เนื่องจากพนักงานให้ความส�าคัญได้แก่ 

1. ด้านก�าลังคน และด้านสวัสดิการค่าตอบแทน 

เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญและส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จขององค์กร 

2. ควรให้ความส�าคัญของบุคลากรโดยบรรจุงาน 

ตามความรู้และทักษะที่มีต่องาน 

3. ควรส่งพนักงานไปฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย จะช่วยให้งาน 

ไม่เกิดปัญหา 

4. ควรให้ค่าตอบแทนและเงินเดือนที่เหมาะสม 

กับภาระงานที่รับผิดชอบ จะท�าให้พนักงานพึงพอใจในงาน 

5. ควรให้พนักงานไปเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 

ในงานที่ปฏิบัติ จะท�าให้พนักงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในงานได้ 

6. ควรมีระบบ ISO เพื่อการประกันคุณภาพ 

องค์กรด้านต่างๆ เพื่อจะท�าให้งานมีคุณภาพ และสร้าง 

ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 

7. องค์กรควรมีก�าไรให้เพิ่มขึ้น และมียอดขาย 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะท�าให้พนักงานมีขวัญและก�าลังใจ 

ในการท�างาน 

8. บุคลากรและค่าตอบแทน สวัสดิการส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จของผู้บริหาร ดังนั้นควรให้ความส�าคัญด้วย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 

องค์การ 

2. ควรวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3. ผลวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารจัดการ 

4. ควรวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อความส�าเร็จของ 

องค์กร
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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นรายงานการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2) องค์ประกอบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (3) สภาพ 

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสภาพการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (5) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการความรู้กับสภาพการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

มีจ�านวน 208 คน สุ่มจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 415 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย 

พบว่า (1) กลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดับปรญิญาโท มตี�าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที ่อยูใ่นหน่วยงานสนบัสนนุ 

วิชาการ มีอายุงาน 1-3 ปี และมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการความรู้ น้อยกว่า 1 ปี (2) องค์ประกอบการจัดการความรู้  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) สภาพการจัดการความรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (4) ปัจจัยส่วนบุคคลของ 

กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ในด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ มีสภาพการจัดการ 

ความรู้ ด้านการคัดเลือกความรู้ และการจัดเก็บความรู้แตกต่างกัน (5) องค์ประกอบการจัดการความรู้กับสภาพการจัดการ 

ความรู้มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

This paper reports on the survey aiming to discover (1) personal factors of staff in Eastern Asia  

University (2) the knowledge management components of Eastern Asia University (3) the status of  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ กรรณิกา บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

สังคมยุคปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่กระแสใหม่ของการ 

เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู ้ (knowledge  

society) และระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(knowledgebase  

economy) ที่ใช้ความรู ้และนวัตกรรม (innovation)  

เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุน  

และแรงงาน โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  

การจัดการความรู้ และองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาก�าลังคนที่มี 

คุณภาพ หรือแรงงานฝีมือ (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548,  

หน้า 15) เห็นได้จากค�ากล่าวของดุค (Duke, 2004,  

pp. 8) ที่สนับสนุนว่าในสังคมยุคการเปลี่ยนแปลงมีการ 

เปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยี ผลผลิต การบริหาร และ 

บุคคล สังคมเปลี่ยนจากการบริโภคข่าวสารมาเป็นสังคม 

ท่ีศึกษาข่าวสารและความรู้ บุคคลที่มีความรู้เป็นบุคคล 

ที่มีคุณค่าขององค์กร นอกจากนี้องค์กรต่างๆ มีความ 

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Duke, 2004, pp. 123)

knowledge management of Eastern Asia University (4) to compare the relationship between personal  

factors of staff and the status of knowledge management (5) the relationship between the knowledge  

management components and the status of knowledge management. Questionnaires were used to collect  

data from 208 samples sampling from 415 personnel of Eastern Asia University. Statistics analysis  

was done using percentage, standard deviation value, One-Way ANOVA, and statistical correlation  

coefficient of Pearson. The research found : (1) Most respondents hold master’s degree, working in  

academic support units for 1-3 years with experience in knowledge management for less than 1 year.  

(2) The components of knowledge management were found to have effects at the high level. (3) The  

status of knowledge management in general was found to be at the moderate level. (4) The status of  

knowledge management when comparing with characteristics of respondents were found to be statistically  

different at .05 in terms of experience in knowledge management, the selection of knowledge to be  

managed and the storage of knowledge. (5) There was a relationship between components of knowledge  

management and knowledge management conditions at the moderate level.

Keywords: Knowledge management, Eastern Asia University

การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นเครื่องมือสร้าง 

ความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันขององค์กร  

เนือ่งจากบคุลากรมกีารร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานทีม่คีณุภาพ 

และประสิทธิภาพ ให้สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตได้ (วิจารณ์ พานิช, 2546, หน้า 3) 

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจาก 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆ และ 

เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให ้

สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

เช่นเดียวกับองค์กรเอกชน ซึ่งมีภาวการณ์แข่งขันสูง  

เมื่อพิจารณาจ�านวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

ที่เป ิดสอนในปัจจุบันมีจ�านวนมาก ท�าให้นักศึกษาม ี

ทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อจ�านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนต่อกับ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยมีการ 

สร้างระบบการจัดการความรู้ที่ดีอาจจะช่วยให้มหาวิทยาลัย 

ได้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การสร้างและขยาย 

องค์ความรู ้ใหม่ ซึ่งน�าไปสู ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ทางหนึ่งแล้ว ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และ 

สามารถประเมนิศกัยภาพของความรูท้ีมี่อยูเ่ทยีบกบัสถาบนั 

คู่แข่งได้ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีวิธีการแลกเปล่ียน 

ความรู้ระหว่างบุคคล หน่วยงาน และฝ่ายงานต่างๆ ผ่าน 

กลไกการประกันคุณภาพซึ่งมีการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการส่งเสริม 

ให้มีการน�าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน  

และฝ่ายต่างๆ ท�าให้มีการสร้างและขยายองค์ความรู้ใหม่ๆ  

ได้อย่างต่อเนื่อง กระน้ันก็ดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ยังขาดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้และการวัดผล 

ความรู้อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพการจัดการ 

ความรู้ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในด้านองค์ประกอบ 

การจดัการความรู ้และแนวทางการพัฒนาการจดัการความรู้ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ 

พัฒนาการจัดการความรู ้ เสนอให้กับผู ้บริหาร และผู ้ 

ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 

การจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส ่วนบุคคลของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการความรู ้ 

ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

3. เพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ 

สภาพการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

การจัดการความรู ้กับสภาพการจัดการความรู ้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สภำพกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
อีสเทิร์นเอเชีย

1. การด�าเนินงานด้าน

   การจัดการความรู้

2. กระบวนการจัดการ

   ความรู้

2.1 การระบุความรู้

2.2 การคัดเลือก

    ความรู้

2.3 การรวบรวม

    ความรู้

2.4 การจัดเก็บ

    ความรู้

2.5 การเข้าถึง

    ข้อมูล

2.6 การแลกเปล่ียน

    ความรู้

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ระดับการศึกษา

2. ต�าแหน่งงาน

3. หน่วยงาน 

4. อายุงาน 

5. ประสบการณ์เก่ียวกับ

   การจัดการความรู้

องค์ประกอบ
กำรจัดกำรควำมรู้

 1. การก�าหนดกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

 2. การจัดโครงสร้าง

การบริหาร

 3. การมีทักษะและ

ความรู้ของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย

 4. ความร่วมมือจาก

ทุกระดับใน

มหาวิทยาลัย

 5. การประสานงาน

และการสื่อสาร

 6. บรรยากาศใน

มหาวิทยาลัย

 7. การให้รางวัลและการ

จูงใจ

 8. ภาวะผู้น�าของ

ผู้บริหาร

 9. กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ

10. รูปแบบการท�างาน

ในหน้าที่

11. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12. ทรัพยากรและ

งบประมาณ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดของพงศ์กลิน เคลือบทอง  

(2550) ซึ่งได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการจากต่าง 

ประเทศ ได้แก่ ตัวแบบการจัดการความรู้ของ Michael  
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J. Marquardt, Jay Liebowitz และ บริษัท Xerox  

Corporation ร่วมกับแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ  

ได้แก่ ประพนธ์ ผาสุกยืด และวิจารณ์พานิช ตลอดจน 

แนวคิดในเอกสารงานวิจัยต่างๆ และกรณีศึกษาจากหลาย 

องค์กร ว่า องค์ประกอบการจัดการความรู้ ได้แก่ การ 

ก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร การจัดโครงสร้างการบังคับ 

บัญชา การมีทักษะและความรู ้ของบุคลากรในองค์กร  

ความร่วมมือจากทุกระดับในองค์กร การประสานงาน 

และการสื่อสาร บรรยากาศในองค์กร กระบวนการจัดการ 

ความรู้ การให้รางวัลและการจูงใจ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

กฎระเบียบข้อบังคับ รูปแบบการท�างานในหน้าที่ ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและงบประมาณ 

ส�านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ  

(2548, หน้า 5) ได้ให้แนวทางของกระบวนการจดัการความรู้  

(Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ 

แบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท�าให้เกิด 

กระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที ่

จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การบ่งช้ีความรู ้เช่นพิจารณาว่าวสิยัทศัน์ พนัธกจิ  

เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ�าเป็น 

ต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด  

อยู่ที่ใคร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้าง 

ความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่า  

ก�าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวาง 

โครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู ้

อย่างเป็นระบบในอนาคต

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้เช่นปรบัปรงุ 

รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุง 

เนื้อหาให้สมบูรณ์

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�าให้ผู้ใช้ความรู้นั้น 

เข้าถึงความรู ้ที่ต ้องการได้ง่ายและสะดวก เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร ์ด 

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท�าได้หลาย 

วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท�าเป็น 

เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น  

Tacit Knowledge อาจจัดท�าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน  

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ระบบพีเ่ลีย้ง การสบัเปลีย่นงาน การยมืตวั เวทแีลกเปลีย่น 

ความรู้ เป็นต้น

7. การเรียนรู้ ควรท�าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้  

น�าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ 

หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลให้สภาพการ 

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน

2. องค์ประกอบการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ 

กับสภาพการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey  

research) โดยรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร  

บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ความรู้ โดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ  

ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 208 คน  

ที่สุ่มแบบอย่างง่ายจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 

เอเชีย จ�านวน 415 คน การสัมภาษณ์ท�าแบบเจาะจง 

จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

One-Way ANOVA และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ ์

ของเพียร์สัน

เคร่ืองมือกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  

เรื่องการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
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จ�านวน 55 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ�านวน 3 ท่าน และใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  

มีค่าความเชื่อม่ัน .97 และแบบสัมภาษณ์เรื่องการจัดการ 

ความรู ้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย แบ่งออกเป็น  

3 ตอน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. จัดท�าหนังสือถึงคณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน  

ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบ 

แบบสอบถาม 

2. จากนั้นผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล เป็น  

2 ข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 ผู้วิจัยท�าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม 

ตัวอย่าง จ�านวน 208 คน

2.2 ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 3 คน

3. ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ�านวน  

208 ชุด

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

5. น�าข้อมูลไปท�าการวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน 

ระดับปริญญาโท มีต�าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ อยู ่ใน 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีอายุงาน 1-3 ปี และมี 

ประสบการณ์ทางด้านการจัดการความรู้ น้อยกว่า 1 ปี 

2. องค์ประกอบการจัดการความรู้ โดยภาพรวม 

มีอิทธิพลต่อสภาพการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชียในระดับมาก โดยเรียงล�าดับความมีอิทธิพล 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความร่วมมือจากทุกระดับ 

ในมหาวิทยาลัย ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร บรรยากาศใน 

มหาวิทยาลัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การก�าหนด 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การประสานงานและการส่ือสาร  

การมีทักษะและความรู ้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

ทรัพยากรและงบประมาณ การให้รางวัลและการจูงใจ กฎ  

ระเบยีบ ข้อบงัคับ การจดัโครงสร้างการบรหิาร และรปูแบบ 

การท�างานในหน้าที่ 

3. สภาพการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชียโดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง เม่ือ 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินการด้านการจัดการ 

ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และกระบวนการจัดการ 

ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ในด้านประสบการณ์ 

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ มีสภาพการจัดการความรู้ ด้าน 

การคัดเลือกความรู้ และการจัดเก็บความรู้แตกต่างกัน 

5. องค์ประกอบการจัดการความรู้กับสภาพการ 

จัดการความรู้มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ จาก 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สรุปได้ ว่าแนวทางในการ 

พฒันาการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยั คือ การให้ความรู้ 

แก่บุคลากร รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการจดัการความรู ้เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการจดัการ 

ความรู้ของหน่วยงาน โดยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานทางด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้มีการ 

ด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริหารของ 

มหาวทิยาลยัและหน่วยงานก�าหนดนโยบายรวมถงึแผนการ 

ด�าเนินงานการจัดการความรู้ และให้การสนับสนุนในเรื่อง 

ของการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

กำรอภิปรำยผล

ผลการวจิยัมปีระเด็นทีน่่าสนใจน�ามาอภปิราย ดงันี้ 

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสภาพการ 

จัดการความรู้ พบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ 

ความรู้ ระหว่างน้อยกว่า 1 ปี กับ 1-3 ปี และ 1-3 ปี กับ  

10 ปีขึน้ไป มกีารจดัการความรูด้้านการคัดเลอืกความรูแ้ละ 
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ด้านการจัดเก็บความรู้แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรม ี

ประสบการณ์แตกต่างกัน ก็จะท�าให้การด�าเนินงานในด้าน 

การจัดการความรู้แตกต่าง โดยส�านักงาน ก.พ.ร. และ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2550, หน้า 4) กล่าวว่า  

ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคนนั้น เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 

ในการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของสถาบัน 

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2548, หน้า 2) ว่าการจัดการ 

ความรู้ เป็นการรวบรวมความรูท้ีเ่น้นการปฏบิตั ิซึง่เกดิจาก 

ประสบการณ์ท�างาน

องค์ประกอบการจดัการความรูก้บัสภาพการจดัการ 

ความรูข้องมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี มคีวามสมัพนัธ์อยูใ่น 

ระดับปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจดั 

โครงสร้างการบริหาร ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้าน 

ทรัพยากรและงบประมาณ กับสภาพการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของกานต์สุดา  

มาฆะศิรานนท์ (2546, บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่าระบบ 

การจัดการความรู้ส�าหรับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย  

ผู้น�า/ผู้บริหาร องค์กร วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ พันธกิจ 

การจัดการความรู้ นโยบายการจัดการความรู้ เป้าหมาย 

การจัดการความรู้ เทคโนโลยี บุคลากรที่ใช้ความรู้ และทีม 

ผู้ช�านาญการ 

องค์ประกอบการจดัการความรูด้้านระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ด้านความร่วมมือจากทุกระดับในมหาวิทยาลัย  

ด้านการให้รางวัลและการจูงใจ ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านบรรยากาศ 

ในมหาวิทยาลัย การมทีกัษะและด้านความรูข้องบคุลากรใน 

มหาวิทยาลัย กับสภาพการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่า ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ Egbu, Hari & Renukappa (2005, pp.  

7-21) พบว่า องค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จากการจัดการ 

ความรู้เพื่อสนับสนุนการแข่งขันอย่างบรรลุผล โดยใช้ 

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารและค้นหาข้อมูล ท�าให้ 

การเข้าถึง การรับ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  

ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารที่น�ามาช่วย 

การตัดสินใจทางธุรกิจได้ตามความต้องการขององค์กร  

Squier & Snyman (2004, pp. 234-242) ศึกษาเร่ือง 

การจัดการความรู้ในองค์กรทางการเงิน 3 แห่งในแอฟริกา  

พบว่า กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการท�าให้องค์กรประสบความ 

ส�าเร็จในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน คือ องค์กรต้องม ี

การจดัการความรูแ้ละเทคโนโลยทีีช่่วยสนบัสนนุการจดัการ 

ความรู้ โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ อินทราเน็ต  

อีเมล์ อินเทอร์เน็ต แหล่งเก็บข้อมูล และการจัดการ 

เอกสาร นอกจากนี้ งานวิจัยของพงศ์กลิน เคลือบทอง  

(2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ของกองเรือ 

ยุทธการ กองทัพเรือ ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดความรู้ 

ในการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ คือ การก�าหนด 

กลยทุธ์ขององค์กร การจดัโครงสร้างการบงัคบับญัชา การมี 

ทักษะและความรู ้ของบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือ 

จากทุกระดับในองค์กร การประสานงานและการสื่อสาร  

บรรยากาศในองค์กร กระบวนการจัดการความรู้ การให้ 

รางวัลและการจูงใจ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ รูปแบบการท�างานในหน้าที่ ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และทรัพยากรและงบประมาณ องค์ประกอบ 

การจัดการความรู้ด้านการประสานงานและการส่ือสารกับ 

สภาพการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

อยู ่ในระดับต�่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พาณิชย์  

(2546, หน้า 3-7) กล่าวว่า ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัย 

คือ ไม่สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดผลสูงสุดได้  

ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กร หรือ 

พฤติกรรมในการท�างานของบุคลากร จึงควรมีการคัดเลือก 

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ที่มีการท�ามาบ้างแล้ว ซึ่ง 

ก่อให้เกิดผลดีต่องานและต่อบุคคลที่เคยได้รับการยกย่อง 

โดยให้บุคคลดังกล่าวมาช่วยในการประสานงานการจัดการ 

ความรู้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบปัญหาและข้อจ�ากัดใน 

หลายด้าน ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องของการ 
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ด�าเนินการด้านการจัดการความรู้ ดังนี้

1. การด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

1.1 บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู ้ความ 

เข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้อย่างแท้จริง จึงควรมี 

การอบรมให้ความรู้แก่บุคคลกร และสร้างความตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้

1.2 ควรก�าหนดแผนการจัดการความรู ้ที่ 

ชัดเจน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน เพื่อให้การ 

ด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1.3 มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการก�าหนดและ 

จัดเตรียมองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการ 

ความรู้ เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้บรรลุ 

เป้าหมาย

2. กระบวนการจัดการความรู้ 

ในการด�าเนินการกระบวนการจัดการความรู้ 

ของมหาวิทยาลัยอยู ่ในระดับปานกลาง อีกทั้งบุคลากร 

ยังไม่เข้าใจในกระบวนการ จึงควรมีการวางนโยบายและ 

แนวทางในการจัดการความรู ้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

เพื่อให้การด�าเนินการด้านการจัดการความรู้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ได้วางไว้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู ้

จ�าแนกตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั เพือ่น�าผล 

ที่ได้มาเปรียบเทียบการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

อย่างชัดเจนขึ้น

2. ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ เพื่อจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 

ให้ดียิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการบริษัทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน*
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบริษัทฯอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขต 

อุตสาหกรรมอมตะนคร ในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน; ลักษณะการบริหารจัดการ; ระดับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน; ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เครื่องมือ 

ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท ไทย สตีล เคเบิ้ล มหาชน จ�ากัด จ�านวน  

1,085 คน กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 385 คน สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ 

เพียรส์ัน ผลการวจิัยพบว่า ข้อมลูสว่นบคุคลของพนักงานสว่นใหญ่เปน็เพศหญงิ อาย ุ25-35 ปี สถานภาพสมรส ระยะเวลา 

ในการท�างาน 3-5 ปี; การบริหารจัดการ โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง; ความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง; การบริหารจัดการบริษัท 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Abstract

This survey research aims to study the management of the auto parts industry relating to  

employees’ satisfaction; the personal factors of respondents; the management of the auto parts industry  

relating to the job satisfaction of employees; Employees’ satisfaction, and the relationships between  

the management of auto parts industry and job satisfaction of employees. Questionnaires were used to  

collect data from 385 employees selected from 1,085 employees at Thai Steel Cable Public Co.,Ltd.  

Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and Pearson correlation  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

การบริหารจัดการนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เนื่องจาก 

หากองค์กรมีจ�านวนคนพอสมควร มีความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมกับหน้าที่และมีการจัดการที่ดีแล้วจะท�าให้มี 

โอกาสท�างานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ความแตกต่างของผลงาน คือความสามารถในการ 

ท�างาน และสิ่งที่มีอิทธิพลเสริมสร้างการท�างานนั้น เรียกว่า 

ความพึงพอใจในการท�างาน ปัญหาความพึงพอใจของ 

พนักงานผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการส่งผลเสียต่อ 

องค์กรและการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งบริษัทไทย สตีล  

เคเบิ้ลมหาชน จ�ากัด พบปัญหาพนักงานไม่พึงพอใจกับ 

กฎระเบียบของบริษัทที่เคร่งครัด และ การที่ผู้บังคับบัญชา 

ไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และพนักงานไม่พอใจ 

กบัปัจจยัทางกายภาพด้านสวสัดกิารของบรษิทั เช่น รถรบัส่ง 

ไม่เหมาะสมกับเส้นทางที่ต้องมาท�างาน ซึ่งจะส่งผลต่อการ 

ประท้วง หรือต้องเจรจาต่อรองกบัสหภาพแรงงาน เช่นเดียว 

กับที่มีการประท้วงเพื่อเรียกร้องเงินโบนัสในเดือนธันวาคม  

ปีพ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2552 ของบริษัท Auto Alliance  

(Thailand) Co., Ltd .ในเขตอตุสาหกรรมอสิเทรนิ ซบีอร์ด  

ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ 

และความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 2542- 

พ.ศ.2552) หลังจากผ่านวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทย 

มีความเจริญและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

รถยนต์ในประเทศข้ึนตามล�าดับ รัฐบาลได้มีการส่งเสริม 

การลงทุนโดยการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริม 

coefficients. The findings show that; the majority of respondents were female, aged 25-35 years old,  

married, had worked for 3-5 years, and were employees; the overall opinions of the respondents on  

management were moderate; the overall opinions of the respondents on the job satisfaction were  

moderate; the overall correlations between the management of the auto parts industry and the job  

satisfaction of employees were high at the statistically.

Keywords: auto parts industry, employees’ satisfaction.

การลงทุน ด้วยเหตุนี้จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติและ 

นกัลงทนุไทยขยายก�าลังการผลิต ซึง่โดยรวมแล้วรฐับาลโดย 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตรถยนต ์

ให้ได้จ�านวน 1,800,000 คันต่อปี เพื่อส่งออกไปขายยัง 

ต่างประเทศทั่วโลก ดังนั้นทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ 

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ต่างเตรียมการเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

และเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการและ 

เป้าหมายที่วางไว้ 

บริษัทไทย สตีล เคเบิ้ล มหาชน จ�ากัด ในฐานะ 

ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทสายควบคุม และ 

ชุดรางกระจกรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศ ส่งให้กับ 

ค่ายผลิตรถยนต์ในประเทศได้แก่ Toyota, Honda, 

Mitsubishi, Ford, Generaj Motor, Mazda, Isuzu, 

Hino และ ส่งขายให้กับผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้แก่ 

Thai Honda, Kawasaki, Yamaha, Thai Suzuki  

ได้วางแผนรองรับการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นควบคู่ไปกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือ 

ผู้ใช้งานและปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทสามารถแข่งขัน

ในตลาดได้ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาการบรหิารจดัการที่ 

มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรม 

อมตะนคร เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง 

และเป็นประโยชน์ส�าหรับการอ้างอิงในการวางนโยบาย 

ด้านการบริหารให้สอดคล้องและรัดกุมยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการบริษัทฯ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

3. เพือ่ศกึษาระดบัความพึงพอใจในการปฏบิตังิาน 

ของพนักงาน 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 

จัดการบริษัทฯ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กับความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนพนักงำน

บริษัทชิ้นส่วนยำนยนต์
1. ด้านกายภาพ

2. ด้านความปลอดภัยและ

   ส่ิงแวดล้อม 

3. ด้านผูกพัน 

4. การได้รับการยกย่อง

5. ความส�าเร็จในงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทช้ินส่วน

ยำนยนต์
1. เพศ

2. อายุ 

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการ

   ท�างาน

6. ต�าแหน่งงาน 

กำรบริหำรจัดกำร
บริษัทช้ินส่วน

ยำนยนต์
1. การวางแผน

2. การจัดองค์กร 

3. การจูงใจ 

4. การควบคุม 

สมมติฐำนกำรวิจัย

การบริหารจัดการบริษัทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์มีความสมัพนัธ์กบั ความพงึพอใจในการปฏบิติังาน 

ของพนักงาน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการบรษิทัฯ อตุสาหกรรม 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

ในการปฏบิติังานของพนกังาน เป็นการศึกษาวจิยัเชงิส�ารวจ 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มค่ีาความเชือ่มัน่ 

เท่ากับ0.96 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท 

อุตสาหกรรมอมตะนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  

พนักงาน บริษัทไทยสตีล เคเบิ้ล มหาชน จ�ากัด จ�านวน  

1,085 คน จ�านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางทาโร่ยามาเน่  

โดยการสุม่ตวัอย่าง อย่างง่าย ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 385 คน  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วย 

คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ 

เพียร์สัน (Pearson correlation)และใช้เกณฑ์ในการแปล 

ความหมายของเบสท์ (Best) มีเกณฑ์ดังนี้

4.51 - 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจสูงมาก 

3.51 - 4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจสูง

2.51- 3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

1.51 - 2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต�่า

1.00 - 1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต�่ามาก

เกณฑ์การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีเกณฑ์ 

ดังนี้

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ .81-1 หมายถึงความ 

สัมพันธ์ระดับสูงมาก

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ .61-.80 หมายถึงความ 

สัมพันธ์ระดับสูง

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ .41-.60 หมายถึงความ 

สัมพันธ์ระดับปานกลาง

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ .21-.40 หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระดับต�่า

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ .0-.20 หมายถึงความ 

สัมพันธ์ระดับต�่ามาก
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยพบว ่า การบริหารจัดการบริษัท 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความสัมพันธ์กับความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับสูง เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การวางแผน  

การจัดองค์การ การควบคุม และการบริหารจัดการมีความ 

สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า มีการ 

ศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา มีต�าแหน่งงานเป็นพนักงาน 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ 

อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ พนกังานมคีวามคดิเหน็ 

ต่อการบริการจัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  =3.25) 

- ด้านการวางแผนพนักงานให้ความส�าคัญ 

ต่อการบริหารจัดการด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง  

( X  =3.17) 

- ด้านการจัดองค์กร พนักงานให้ความส�าคัญ 

ด้านการจัดองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.27) 

- ด้านการจูงใจ พนักงานให้ความส�าคัญด้าน

การจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.35) 

- ด้านการควบคุม พนักงานให้ความส�าคัญ

ด้านการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.22) 

3) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ 

ปฏบิติังานของพนักงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =3.38)  

ดังนี้คือ

- ด้านความพึงพอใจด้านกายภาพ พนักงาน 

มีความพึงพอใจด้านกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 

3.42)

- ความพึงพอใจในความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม พนักงานมีความพึงพอใจในความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.27) โดย 

ให้ความส�าคญัมากกบัประเดน็ย่อย อนัดบัแรก คอื เคร่ืองมอื 

มีสภาพที่ปลอดภัยในการใช้งาน

- ความพึงพอใจด้านความผูกพันในองค์กร 

พนักงานมีความพึงพอใจด้านความผูกพันอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง ( X  =3.19) 

- ความพงึพอใจด้านได้รบัการยกย่อง พนกังาน 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง( X  =3.59) 

- ด้านความพึงพอใจในความส�าเร็จในงาน  

พนักงานมีความพึงพอใจในความส�าเร็จในงานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X  =3.49) 

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของอุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

ในการปฏบิติังานของพนกังาน ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยั 

แต่ละประเด็นดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า มีการ 

ศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา มีต�าแหน่งงานเป็นพนักงาน 

ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุวงศ์  

ศรีปาน (2551) วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของแผนก 

วิศวกรรมของบริษัท พลชนก วิศวกรรมจ�ากัด และบริษัท 

ในเครือผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษา 

ระดับ ปวส/อนุปริญญา มีต�าแหน่งงานเป็นพนักงาน 

ปฏิบัติการ

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ 

อตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ พนกังานมคีวามคดิเหน็ 

ต่อการบริการจัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  =3.25)  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล ส�าราญสุข (2550)  

วิจัยเรื่องการบริหารจัดการความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานบริษัทฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ�ากัดเนื่องจาก 

สวัสดิการ ด้านรถรับส่งที่ไม่สามารถรับพนักงานได้ทุกจุด  

และค่ารกัษาพยาบาลทีย่งัไม่ครอบคลมุการรกัษาทีน่อกเหนอื 

จากอุบัติเหตุ โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการของ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากมากไปหาน้อยดังน้ี  

คือ ด้านการจูงใจ การจัดองค์การ การควบคุมและการ 

วางแผน 

3) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
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พนักงานให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ 

ปฏบิติังานของพนกังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =3.38)  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิวัฒน์ โอตกิ่ง (2549)  

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ 

ปฏบิตังิานของพนักงาน กรณศีกึษา บรษัิท เอเบลิ อนิดสัตรส์ี  

จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบริษัทมีการจัด 

ให้มีกิจกรรมที่ต้องท�าร่วมกันน้อย ส่งผลให้ความผูกพันกัน 

ระหว่างฝ่ายลดลง ส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างท�างาน โดยพนกังาน  

ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ด้านการได้รับการ 

ยกย่อง ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านกายภาพ ด้านความ 

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านความผูกพันต่อองค์กร

ข้อเสนอแนะ

องค์กรควรให้ความส�าคัญต่อประเด็นการบริหาร 

จัดการต่างๆ เหล่านี้เนื่องจากพนักงานให้ความส�าคัญสูง  

ดังนี้

1. ด้านการวางแผน การก�าหนดแผนการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเสมอ จากผลการวิจัยพบว่า 

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระดับสูง ดังนั้นองค์กร 

ต้องให้ความส�าคัญ ที่จะจัดหาหัวข้อให้สอดคล้องกับงาน 

ที่พนักงานปฏิบัติ หรือ แหล่งข้อมูลความรู้อื่นๆ ที่ส�าคัญ 

เพื่อเป็นประโยชน์ พร้อมจัดท�าแผนการฝึกอบรมที่ 

ทันสมัยที่จะท�าให้พนักงานได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นในการ 

พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสม�่าเสมอ

2. ในด้านการจัดองค์กรที่มีความชัดเจนใน 

รายละเอียด และมอบหมายความรบัผดิชอบของงาน อ�านาจ 

การตัดสินใจ และมีมาตรฐานคุณภาพการท�างานก�าหนดไว้ 

เหมาะสม รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย 

และมีการปลูกฝังจิตส�านึกให้พนักงานได้ตระหนักนั้น 

องค์กรต้องให้ความส�าคญัทัง้นีจ้ากผลการวจิยัพบว่ามคีวาม 

สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูง 

3. เพื่อเป็นกระตุ้นและสร้างขวัญก�าลังใจในการ 

ท�างาน การมอบหมายงานให้พนกังานทีม่คีวามสามารถและ 

ความถนัดที่เหมาะสมจะท�าให้ งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพและ 

มีมาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ชัดเจนและเหมาะสม ส่งผลให้ 

พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กรซึ่งจากผลการวิจัยมีความ 

สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูง 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการและ 

น�าข้อมูลที่ได้จากการการวิจัยครั้งนี้ส�าหรับพิจารณาให้ 

สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่จะสร้างความพึงพอใจ 

ให้กับการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กร

4. ด้านการควบคุม การได้รบัข่าวสารจากหน่วยงาน 

เป็นประจ�า จากผลการวจิยั มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับสูงซึ่งหากพนักงาน 

ไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ จะท�าให้การท�างานขาดความ 

ชัดเจน หรือความเข้าใจ ที่จะท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้  

ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการแจ้ง และให้ข้อมูล 

ข่าวสารกับพนักงานอย่างสม�่าเสมอและประจ�า
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงาน; ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา 

ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน; ปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน; และ ปรียบเทียบความ 

แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 222 คน จากพนักงานซับคอนแทรคบริษัท เค เอ็น ซี เทรนนิ่ง  

แอนด์ เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test  

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลทั่วไปของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-24 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ  

ปวช. เป็นพนักงานฝ่ายผลติ (ทัว่ไป) ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบับรษิทัน้อยกว่า 4 เดอืน รายได้ต่อเดอืน 6,000-8,999 บาท  

และได้รับการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน 1 ครั้ง โดยภาพรวมพนักงานมีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีครอบครัวที่ต้องดูแล รองลงมา 

การใช้เวลานานที่ต้องเดินทางมาท�างาน น้อยที่สุดสถานศึกษาอยู่ไกลจากที่ท�างาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน พบว่าความต้องการด้านความรู้ที่แตกต่างกัน 

มีความต้องการแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ, เค เอ็น ซี เทรนนิ่ง แอนด์ เอาท์ซอสซิ่ง

Abstract

This research aims to study the personal factors of respondents, the opinions on the requirements  

for career advancement of sub-contract employees, the problems in career advancement of sub-contract  

employees, and the comparison of personal factors and the requirements for career advancement of  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

การพัฒนาความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป็นการเตรียมตัวเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็น 

กิจกรรมที่ท�าให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกมั่นคงในอาชีพ  

นอกจากน้ันยังช่วยลดความล้าสมัยของบุคลากรและ 

บุคลากรจะมีทักษะและความสามารถที่จะอยู ่ในองค์กร 

เพื่อให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งกิจกรรมที่พัฒนา 

ความก้าวหน้าในงานอาชีพได้ คือการหาความต้องการ 

ขององค์กรและความต้องการของบุคลากรแล้วจึงก�าหนด 

แผนการพฒันางานสายอาชพี องค์การจงึจะสามารถขยายตวั 

พร้อมกับบุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพได้และส่งผลให้ 

พนักงานพบความส�าเร็จในการปฏิบัติงานและมีแรงเสริม 

ทางบวกจากองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท�าให้พนักงานมีความ 

จงรักภักดีต่อองค์กร

สภาพของพนักงานซับคอนแทรค ส่วนใหญ่มี 

ความรูไ้ม่สงูนกั โดยสงูสดุส�าเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศึกษา 

ชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. ต�าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ  

เป็นลูกจ้างรายวัน ได้รับผลตอบแทนขั้นต�่าตามกฎหมาย  

จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะน�าไปใช้จ่ายด้านการศึกษา แต่ถ้า 

องค์กรอยากให้คนงานเหล่านี้อยู่กับองค์กรจึงควรส่งเสริม 

sub-contract employees. Questionnaires were used to collect data from the sample group of 222  

selected from sub-contract employees at KNC Training and Outsourcing Co., Ltd. The statistics used  

were percentage, means, standard deviations, t-test and F-test. The findings showed that: majority  

of the respondents were female, aged 21-24 years old, with secondary-school or vocational diploma,  

worked in the general production functions, with work tenure of less than four months, earned incomes  

of 6,000-8,999 baht, and were trained on the job once; the overall opinions of the respondents on  

requirements for career advancement were moderate; most of the respondents ranked the problems in  

career advancement as follows: taking care of their families, long commuting time to the workplace,  

schools far from the workplace; as for the relationship between the personal factors and the requirements  

for career advancement, it was found that there are differences in requirements based on individual  

knowledge needs.

Keywords: career advancement, KNC Training and Outsourcing

ด้านการศึกษาเพื่อ ประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร 

เกดิความก้าวหน้า ดังนัน้งานวจิยันีจ้ะท�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบั 

ความต้องการของคนงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในอาชีพของ 

พนกังานซบัคอนแทรค เพือ่เป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรและ 

ต่อคนงานเอง อันจะท�าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาขององค์กรที่ใช้พนักงานซับคอนแทรค 

เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านพนักงาน 

มีการลาออกเปล่ียนงานมาก พนักงานมีความรู้และความ 

สามารถไม่ตรงกับลักษณะงาน ท�าให้ประสิทธิภาพในการ 

ท�างานลดลง ส่งผลให้องค์กรต้องมค่ีาใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก 

ที่จะต้องมีการพัฒนาฝึกอบรมและสอนงานพนักงานส่วนนี้ 

ซึง่ต�า่กว่ามาตรฐานก�าหนดเป็นจ�านวนมาก และใช้เวลานาน 

เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะตรงตามความ 

ต้องการขององค์การ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงาน

2. ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัความต้องการพฒันา 

ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

3. ศึกษาปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
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ของพนักงาน

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกับความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ 

พนักงาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ควำมต้องกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

ของพนักงำน
- ด้านความรู้

- ด้านทักษะ

- ด้านการฝึกอบรม

- ด้านคุณลักษณะในงาน

- ด้านการศึกษา

- ด้านการสับเปลี่ยน

  โยกย้ายงาน

ปัญหำกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

ของพนักงำน
- ด้านครอบครัว 

- ด้านการเดินทาง 

- สถานศึกษาอยู่ไกลจาก

  ท่ีท�างาน

- การเข้าไม่ถึงผู้บังคับ

  บัญชาเรื่องต่างๆ

- การไม่มีโอกาสเรียนรู้งาน

  ด้านอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำน

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- ลักษณะงานที่

  ปฏิบัติ

- ระยะเวลาการ

  ปฏิบัติงาน

- อัตราค่าจ้างต่อ

  เดือน

- ประสบการณ์การ

  ฝึกอบระหว่าง

  ปฏิบัติงาน

สมมติฐำนกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานไม่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้า 

ในอาชีพของพนักงานซับคอนแทรค บริษัท เค เอ็น ซี  

เทรนน่ิง แอนด์ เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด เป็นการวิจัยเชิง 

ส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการหา 

คุณภาพของเครือ่งมอืโดยการน�าเอาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุ 

แล้วไปแจกประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด  

ตามวิธีของคอนบราด ได้ค่าความเชื่อมั่น .93 ประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานซับคอนแทคบริษัท เค เอ็น ซี  

เทรนนิ่ง แอนด์ เอาท์ ซอสซิ่ง จ�ากัด จ�านวน 500 คน  

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานซับคอนแทค  

บริษัท เค เอ็น ซี เทรนนิ่ง แอนด์ เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด  

จ�านวน 222 คน โดยหาได้จากสตูรค�านวณของทาโรยามาเน่  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามผู ้วิจัยแจก 

และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง วิธีสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ 

สดัส่วน วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผล 

ด้วยคอมพวิเตอร์ สถติิทีใ่ช้ในการวจิยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test เกณฑ์การแปรผล 

ค่าเฉลี่ย ผู ้วิจัยแบ่งระดับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

ออกเป็น 5 ระดับ โดยถือเกณฑ์ของ เบสท์ (Best) ดังนี้

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุด

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมาก

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพปานกลาง

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพน้อย

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพน้อยที่สุด

ส่วนค่า t และค่า F ถ้ามีนัยส�าคัญเกิน .05  

หมายความว่าไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้ามีนัยส�าคัญต�่ากว่า  

.05 หมายถึงมีความแตกต่าง

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดได้ดังนี้

1. ข้อมลูทัว่ไปของพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  

คิดเป็นร้อยละ 64.0 อายุ 21 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ  

34.2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. คิดเป็น 

ร้อยละ 40.1 เป็นพนักงานฝ่ายผลิต(ทั่วไป) คิดเป็นร้อยละ  
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81.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับบริษัทน้อยกว่า 4 เดือน  

คิดเป็นร้อยละ 39.2 รายได้ต่อเดือน 6,000-8,999 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 64.0 และได้รับการฝึกอบรมระหว่าง 

ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.8

2. ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชพีของ 

พนักงานซับคอนแทรค บริษัท เค เอ็น ซี เทรนน่ิง แอนด์  

เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด โดยภาพรวมพนักงานมีความต้องการ 

ความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26)  

โดยมีความต้องการ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน 

การศึกษา ( X =3.31) ด้านทักษะ ( X =3.29) ด้านการ 

สับเปลี่ยนโยกย้ายงาน ( X =3.25) ด้านคุณลักษณะในงาน  

( X =3.24) ด้านความรู้ ( X =3.23) และด้านการฝึกอบรม  

( X =3.21) ตามล�าดับ

3. ปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ 

พนักงานซับคอนแทรค บริษัท เค เอ็น ซี เทรนน่ิง แอนด์  

เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด พบว่าปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้า 

ในอาชีพ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีครอบครัว 

ที่ต้องดูแล คิดเป็นร้อยละ 39.2 การใช้เวลานานที่ต้อง 

เดินทางมาท�างาน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และสถานศึกษา 

อยู่ไกลจากที่ท�างาน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล�าดับ

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกับความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ของพนักงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

มีความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  

ไม่แตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้า 

ในอาชพีของพนกังานซบัคอนแทรค บรษิทั เคเอน็ซเีทรนนิง่  

แอนด์ เอาท์ซอสซิง่ จ�ากดั ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ 

น�ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง อายุ 21-24 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทวีลาภ ศรีพินิจ (2549) วิจัยเรื่อง ความต้องการฝึกอบรม 

ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 21-24 ปี  

และมีประสบการณ์ฝึกอบรม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ปีที ่6 หรอื ปวช. ลักษณะงานทีป่ฏบิติัเป็นพนกังานฝ่ายผลติ  

เช่น ผลิตหน้าจอโทรทัศน์ ผลิตหน้ากากเครื่องปรับอากาศ  

ชิน้ส่วน เครือ่งปรบัเอากาศ อปุกรณ์อเิลคทรอนกิส์ กล่องใส่ 

ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ระยะเวลา 

ในการปฏบิติังานกบับรษิทั น้อยกว่า 4 เดือน รายได้ต่อเดอืน  

6,000-8,999 บาท อาจเป็นเพราะความรู้ไม่สูงโดยส�าเร็จ 

การศึกษา เพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. จึงได้ 

เงินเดือน 6,000-8,999 บาท มีประสบการณ์ฝึกอบรม  

ฝึกอบรม 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทวีลาภ  

ศรีพินิจ (2549) วิจัยเรื่อง ความต้องการฝึกอบรมของ 

พนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2. ความต้องการการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพี 

ของพนักงานพบว่า พนักงานมีความต้องการการพัฒนา 

ความก้าวหน้าในอาชพีอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ 

พนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า จึงไม ่

สนใจความก้าวหน้าในอาชพี สอดคล้องกบั ผลงานวจิยัของ  

สมเกียรติ กาญจนะปัญญา (2551) วิจัยเรื่อง การบริหาร 

จัดการและความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ 

พนักงานบริษัท สโตนเฮ้าส์ จ�ากัด ผลการวิจัย พบว่า  

พนกังานมคีวามต้องการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีอยูใ่น 

ระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับความต้องการ การพัฒนา 

ความก้าวหน้าในอาชีพเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน 

การศึกษา ด้านทกัษะ ด้านการโยกย้ายงาน ด้านคุณลกัษณะ 

ในงาน และการฝึกอบรม 

ผู้วิจัยขออภิปรายผล แต่ละประเด็นของความ 

ต้องการการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีของพนกังานดงันี้ 

1. ความต้องการพฒันาด้านความรูพ้นกังานมคีวาม 

ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะพนักงานมี 

การศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า จึงไม่สนใจความ 

ก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ  

กาญจนะปัญญา (2551) วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ และ 

ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมี 
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ความต้องการพัฒนาด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดย 

ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก คือความเข้าใจ 

ในรายละเอียดของเครื่องมือเครื่องจักร

2. ความต้องการการพัฒนาด้านทักษะ พนักงาน 

มีความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ 

พนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า จึงไม ่

สนใจความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

นัชชา ท้วมพงษ์ (2552) วิจัยเรื่องความต้องการการพัฒนา 

ความก้าวหน้าในอาชพีของพนกังานช่างซ่อมรถยนต์ ผลการ 

วจิยัพบว่า พนักงานมคีวามต้องการพฒันาทกัษะอยูใ่นระดับ 

ปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ การดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

3. ความต้องการการพัฒนาด้านการฝึกอบรม  

พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเป็น 

เพราะพนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า  

จงึไม่สนใจความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกบัผลงานวจิยั 

ของ นัชชา ท้วมพงษ์ (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

มคีวามต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมาก 

กับปัจจัยย่อยอันดับแรก คือการอบรมเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

การท�างานในระบบ

4. ด้านความต้องการพฒันาด้านคณุลกัษณะในงาน 

พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น 

เพราะพนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า  

จึงไม่สนใจความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ สมเกียรติ กาญจนะปัญญา (2551) ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานมคีวามต้องการพัฒนาด้านคณุลกัษณะในงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย 

อันดับแรก คือการมีมารยาททางสังคม

5. ด ้านความต้องการพัฒนาด ้านการศึกษา  

พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น 

เพราะพนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ค่อนข้างต�่า  

จึงไม่สนใจความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ สมเกียรติ กาญจนะปัญญา (2551) ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานมีความต้องการการพัฒนาด้านการศึกษา  

อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรระยะยาวโดยหน่วยงาน 

ภายนอกจัดให้

6. ด้านความต้องการพัฒนาด้านการสับเปลี่ยน 

โยกย้ายงาน พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  

อาจเป็นเพราะพนักงานมีการศึกษาไม่สูงนัก เงินรายได้ 

ค่อนข้างต�า่ จงึไม่สนใจความก้าวหน้าในอาชพี สอดคล้องกบั 

ผลงานวิจัยของ นัชชา ท้วมพงษ์ (2552) ผลงานวิจัยพบว่า  

พนักงานมีความต้องการพัฒนาการสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน  

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมากกบัประเดน็ย่อย  

อันดับแรก คือความรับผิดชอบในต�าแหน่งเดิมเป็นประจ�า

7. ปัญหาการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  

ส่วนใหญ่มีปัญหาการมีครอบครัวที่ต้องดูแล สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ นัชชา ท้วมพงษ์ (2552) วิจัยเรื่อง ความ 

ต้องการการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  

ช่างซ่อมรถยนต์ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีปัญหาการม ี

ครอบครัวต้องดูแล และการใช้เวลานานในการเดินทางมา 

ท�างานตลอดจนแก้ไขไม่ถึง ผู้บังคับบัญชา

8. เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของพนกังานต่อความ 

ต้องการการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพไม่แตกต่างกัน  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ กาญจนะปัญญา  

(2551) ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

ที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความต้องการความก้าวหน้า 

ในอาชีพ ไม่มีผลต่อความต้องการของพนักงาน เนื่องจาก 

พนกังานมคีวามรูน้้อย รายได้ไม่เพยีงพอ จงึไม่ขวนขวายท่ีจะ 

พัฒนาอาชีพ แต่ที่มีความต้องการแตกต่างกันคือความรู้  

ซึ่งพนักงานต้องการความรู้ เพื่อประกอบอาชีพของตนเอง 

ให้มีประสิทธิภาพในงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกับพนักงานที่มีระดับการ 

ศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และมีอายุ 21-25 ปี  

และมีประสบการณ์การฝึกอบรม 

2. ควรให้ความส�าคัญกบัการศึกษา เพราะพนกังาน 

ให้ความส�าคัญมาก 
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3. ควรให้ความส�าคญักบัการอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

การประกอบอาชพี เช่น การใช้เครือ่งมอืเครือ่งจกัร การดูแล 

รักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การท�างานในระบบ  

และทางด้านการมีมารยาททางสังคมด้วย 

4. การสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน ควรค�านึงถึงความ 

รับผิดชอบในต�าแหน่งเดิมเป็นประจ�า

5. ปัญหาความต้องการการพัฒนาความก้าวหน้า 

ในอาชีพ องค์กรควรให้ความส�าคัญกับครอบครัว และ 

การเดินทางมาท�างาน เนื่องจากพนักงานมีความต้องการ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมาก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยป ัญหาการพัฒนาและฝึกอบรม 

พนักงาน

2. ควรวิจัยความต้องการการฝึกอบรมเร่ือง 

การศึกษาหลักสูตรระยะยาว 

3. ควรวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนักงาน 

4. ควรวิจัยประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรใน 

ส�านักงานอ่ืน 

5. ควรวิจัยความต้องการการฝึกอบรมพนักงาน



อัจฉราพร โพธิ์จวง1

องค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1*
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ใน 4 ด้าน คือปัจจัย 

ส่วนบุคคลของพนักงาน; ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน; ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน; ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 286 คน จากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1  

จ�านวน 919 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-1 ปี; พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการ 

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง; พนักงาน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง; องค์ประกอบในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่า

ค�ำส�ำคัญ: องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Abstract

This survey research aims to study: the personal factors of respondents; the employee opinions on  

the job factors relating to the job efficiency of employees; the employee opinions on the job efficiency  

of employees and; the relationship between the job factors and the job efficiency of employees.  

Questionnaires were used to gather data. The sample group was 286 selected from the population of  

919 employees at Navanakorn Industrial Estate, Project 1. Statistics used in analyzing the data were  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีแนวคิด ที่จะพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลเพราะเชื่อว่าบุคคล เป็นปัจจัยหนึ่งที ่

สามารถท�าให้การบรหิาร องค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กลายเป็นผลผลิตตาม 

วตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ โดยบคุคลนัน้เป็นผูท้�าให้คณุภาพ 

ของผลผลติเป็นไปตามทศิทางทีด่ซ่ึีงบุคคลผู้ปฏบิติังานต้อง 

มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการท�างานทุก 

สถานภาพ เพราะการปฏิบัติงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ 

ต่างๆ มากมาย โดยผู้ปฏิบัติงานน้ันต้องท�างานในแต่ละวัน 

ไม่น้อยกว่า 1ใน 3 ของชีวิต ดังนั้นท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ 

การท�างานมีประสิทธิภาพพร้อมกับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศ 

โลกอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนความอยู่รอดของแต่ละ 

องค์กร ผู้บริหารจึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศในการ 

ท�างานที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจ 

ท่ีจะปฏิบัติงาน นักวิชาการหลายท่านจากหลายองค์กรได ้

ลงความเห็นว่าบรรยากาศในองค์กรมีความ ส�าคัญและมี 

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the  

majority of respondents were female, aged 26-30 years old, were married, earned monthly incomes of  

10,001-15,000 baht and with work experience of 0-1 year; overall opinions of the respondents on the  

job factors relating to the job efficiency of employees were moderate with the levels of factor rating of  

importance from high to low as: policy and management, superiors, job descriptions, work environment,  

job satisfaction, morale and incentives, relations with co-workers, job advancement, and security and  

safety; the overall opinions of the respondents on the job efficiency of employees were moderate, with  

the levels of factor ratings of importance from high to low as: superiors’ satisfaction with employee  

performance, speed in working, intention to accomplish the job successfully and correctly; overall,  

low correlations were found between job factors and job efficiency.

Keywords: job factors, job efficiency, employees at Navanakorn industrial estate.

ภรณี กีร์ติบุตร(2529) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน  

และบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจาก 

ผู้บริหารที่แสดงออกถึงความสนใจห่วงใยต่อพนักงานเมื่อ 

พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนส�าคัญขององค์กรและ 

ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของตนก็จะมีผล 

ต่อประสิทธิภาพในงานสูงขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการ 

ศึกษาประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการปฏิบัติงานกับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งผล ที่ได้จาก 

การวิจัยจะสามารถน�าไปปรับปรุงเพื่อตอบสนององค์กรให ้

พัฒนาได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังานโรงงาน 

อุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร  

โครงการ 1 
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4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ ประกอบ 

ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม นวนคร โครงการ 1

กอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน โรงงำน

อุตสำหกรรมนวนคร 
โครงกำร 1

1. งานเสร็จทันเวลาที่

   ก�าหนด

2. มีความรวดเร็วในการ

   ปฏิบัติงาน

3. ท�างานตามคู่มือและ

   วิธีการปฏิบัติงาน

4. มีความตั้งใจในการ

   ปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ

   ลุล่วงและถูกต้อง

5. ท�างานตามมาตรฐาน

   ที่ก�าหนดไว้

6. มีการเตรียมพร้อม

   ในการแก้ไขปัญหา

   เฉพาะหน้า

7. มีความรอบรู้ในการ

   ตัดสินใจและแก้ไข

   ปัญหาเฉพาะหน้า

   เป็นอย่างดี

8. ปริมาณที่ได้รับ

   มอบหมายมีความ

   เหมาะสมกับเวลา

9. ผลงานเป็นที่พอใจ

   ของผู้บังคับบัญชา

10. ท�างานส�าเร็จตาม

   เป้าหมาย

11. ผลงานเป็นที่พอใจ

   ของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำน โรงงำน

อุตสำหกรรมนวนคร 
โครงกำร 1

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพ

5. รายได้ต่อเดือน 

6. ระยะเวลาในการ

   ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบในกำร
ปฏิบัติงำนของ

พนักงำน โรงงำน
อุตสำหกรรมนวนคร 

โครงกำร 1
1. นโยบายและการ

   บริหารงาน

2. ผู้บังคับบัญชา

3. ลักษณะการปฏิบัติ

   งาน

4. ความก้าวหน้าใน

   การปฏิบัติงาน

5. สภาพแวดล้อมใน

   การปฏิบัติงาน

6. ความสัมพันธ์กับ

   เพื่อนร่วมงาน

7. ขวัญและก�าลังใจ

   ในการปฏิบัติงาน

8. ความมั่นคงและ

   ความปลอดภัย

9. ความพึงพอใจใน

   การปฏิบัติงาน

สมมติฐำนกำรวิจัย

องค์ประกอบในการปฏิบัติงานมีความ สัมพันธ์ 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน 

อุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยัเรือ่งองค์ประกอบในการปฏบิตั ิงานทีม่ต่ีอ 

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โรงงานอุตสาหกรรม นวนคร โครงการ 1 เป็นการวิจัย 

เชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากร ทีใ่ช้ในการวจิยั คือ พนกังานโรงงานอตุสาหกรรม  

นวนคร โครงการ 1 จ�านวน 919 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร  

โครงการ1 ผู้วิจัยหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จากตาราง 

ก�าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ได้ จ�านวน 286 คน  

ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย เป็นผู้แจก 

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห ์

ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.3 อายุ 26-30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 42.7 มรีะดบัการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

คิดเป็นร้อยละ 39.9 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 70.3  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

42.7 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-1 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 40.2

2. องค์ประกอบในการปฏบิติังานตามความคิดเห็น 

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม นวนคร โครงการ 1  

โดยภาพรวมพนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อองค์ประกอบในการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.91) โดยเรียง 

ล�าดับความ ส�าคัญขององค์ประกอบในการปฏิบัติงานจาก 
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มากไปหาน้อย คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( X = 

3.18) ด้านผู้บังคับบัญชา ( X =3.05) ด้านลักษณะการ 

ปฏบิตังิาน ( X =3.01) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิติังาน  

( X =3.00) ด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ( X =2.98)  

ด้านขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ( X  =2.97) ด้าน 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( X =2.87) ด้านความ 

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ( X = ) และด้านความมั่นคง 

และความปลอดภัย ( X =2.40) ตามล�าดับ 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น 

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1  

โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.89) โดยเรยีงล�าดับ 

ความส�าคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากมากไปหา 

น้อย คือผลงานเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา ( X =3.43)  

รองลงมามีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ( X =3.29)  

และให้ความส�าคัญน้อยกับมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

ให้ส�าเร็จลุล่วงและถูกต้อง ( X =2.25) ตามล�าดับ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ในการ 

ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 พบว่า องค์- 

ประกอบในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน 

อุตสาหกรรมนวนคร โครงการ1 โดยภาพรวมมีความ 

สัมพันธ์อยู่ในระดับต�่า เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า  

ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านผู ้บังคับ บัญชา  

ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านความ ก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน มีความ 

สัมพันธ์อยู ่ในระดับต�่ามาก ส่วนด้านความสัมพันธ์กับ 

เพื่อนร่วมงาน ด้านขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย และความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่า อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบในการปฏิบัติ งานที่มี 

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ผู้วิจัยมีประเด็น 

ที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30ปี สถานภาพสมรส มีรายได้ 

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีเวลาปฏิบัติงาน 

น้อยกว่าหนึ่งปี

2. องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน พนักงานม ี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการปฏิบัติงานอยู่ใน 

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงนุช  

โชคสมัย (2552) วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงาน 

บริษัทในการปฏิบัติงานและการบริหารคุณภาพโดยรวม  

กรณีศึกษาบริษัทนิเคด พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบิตังิาน 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับ 

ด้านนโยบายและการบรหิารงาน รองลงมา ด้านผูบ้งัคบับญัชา  

ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ 

ปฏิบัติงาน ด้านความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญ 

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัย ตามล�าดับ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ 

ความส�าคัญกับนโยบายและการบริหารงานให้มากเนื่องจาก 

พนักงานให้ความส�าคัญมาก

ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยแต่ละประ เด็นของ 

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ด ้านนโยบายและการบริหารงานผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญเกี่ยวกับด้านนโยบาย และการ 

บริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานของ 

นงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อด้านนโยบายและการบริหารงานอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย 

ประเด็นแรก คือ หน่วยงานที่สังกัด ก�าหนดนโยบายและ 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน และสามารถปฏิบัต ิ

ตามได้
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ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง กับผลงานวิจัย 

ของนงนุช โชคสมัย (2552) ผลการ วิจัยพบว่า พนักงาน 

มีความคิดเห็นด้านผู้บังคับ บัญชาอยู่ในระดับปานกลาง  

พนักงานให้ความ ส�าคัญมากในปัจจัยย่อยประเด็นแรก คือ  

ผู้บังคับ บัญชามีความกระตือรือร้นในการท�างาน

ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบ สอบถาม 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ นงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงาน  

อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมาก 

ในประเด็นย่อยอันดับแรก คือ พอใจงานที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน

ด้านความก้าวหน้าในงาน ผู้ตอบแบบ สอบถาม 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ นงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญกับความก้าวหน้าในงานอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัย 

ย่อยอันดับแรก คือ การได้รับการสนับสนุนให้มีความ 

ก้าวหน้าในงาน 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบั 

ผลงานวิจัยของ นงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญด้านสภาพแวดล้อมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย 

อันดับแรก คือ สถานที่ท�างานมีแสงสว่างเพียงพอ

ด ้านความสัมพันธ ์กับเ พ่ือนร ่วมงานผู ้ตอบ 

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ 

เพื่อนร่วมงานอยู ่ในระดับ ปานกลาง สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ นงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับ  

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อย 

อันดับแรก คือ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากเพื่อนร่วมงาน

ด้านขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญกับขวัญและก�าลังใจในการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของนงนุช โชคสมัย (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก�าลังใจอยู ่ ในระดับ 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อย 

อันดับแรกคือ ยินดีและเสียสละเวลาเพื่อองค์กร 

ด้านความมัน่คงและปลอดภยั ผูต้อบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญกบัความมัน่คงและความปลอดภยัอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงนุช โชคสมัย  

(2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง โดย 

พนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ  

มีความมั่นใจในต�าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  

อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงนุช  

โชคสมัย (2552) ผลการ วิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัย 

ย่อยอันดับแรก คือ พึงพอใจในงานที่มีความรับผิดชอบสูง

ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงาน 

อุตสาหกรรมนวนครโครงการ พบว่ามีประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน กลาง โดยให้ความส�าคัญมาก 

กบัผลงานเป็น ทีพ่อใจ รองลงมามคีวามสอดคล้องกบัผลงาน 

วิจัยของ อนุรุธ บุญเลี้ยง (2549) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความ 

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

เอสซีจีแอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่ 

บางซื่อ) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญกับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญด้านนโยบายและการ 

บรหิารงาน เช่น มกีารแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานเป็นประจ�า  

เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นในการ 

ก�าหนดแนวทางในการปฏบิติังาน มกีารประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประ สิทธิภาพ
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ภรณี กีร์ติบุตร. (2529). การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

2. หน่วยงานควรก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้

3. ผู้บังคับบัญชาควรมีความกระตือรือร้นในการ 

ท�างานเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ควรมีการสนับสนุนพนักงานให้มีความก้าวหน้า 

ในงาน เช่น เลื่อนขั้นตามความ สามารถ มีการพิจารณา 

ความดีความชอบอย่างยุติธรรม เป็นต้น

5. ควรจัดสถานที่ท�างานให้มีแสงสว่างเพียงพอ

6. ควรให้พนักงานปฏิบัติงานร่วมกันและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะร่วมกัน

7. ควรสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน เช่น  

ท�าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อ 

ให้พนักงานมีความมั่นใจ ในต�าแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ เป็นต้น

8. ควรสร้างความพึงพอใจในการท�างานให้กับ 

พนกังาน เช่น มสีวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม ให้เงนิเดอืน 

เหมาะสมกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2. ควรวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.ควรวิจัยสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงาน

4. ควรวจิยัเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

ในเขตอุตสาหกรรมอ่ืน



ไพรินท์ มูฮ�าหมัด1

ปัจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน; ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

ปัจจัยการตลาดรถจักรยานยนต์; พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์; ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์; ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของรถจักรยานยนต์กับพฤติกรรมการซื้อ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท  

กรุ๊ป (TSG) จ�านวน 1,004 คน ผู้วิจัยใช้สูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 286 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่าข้อมูล 

ส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน 

ทั่วไป มีรายได้ 9,001-15,000 บาท มีประสบการณ์ในการท�างาน 5-8 ปี; พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดท่ี 

มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง; พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของพนักงาน 

ส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์จ�านวน 1 คัน ซื้อรถจักรยานยนต์แบบเงินผ่อนโดยไม่มีการวางเงินมัดจ�า ระยะเวลาในการผ่อน  

19-24 เดือน ประเภทรถจักรยานยนต์ที่ซื้อคือรถเกียร์อัตโนมัติ ขนาดเครื่องยนต์ที่เลือกซื้อคือ 125 ซีซีและยี่ห้อรถ 

จักรยานยนต์ท่ีเลือกคือฮอนด้า; ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์;  

ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์

Abstract

This survey research on the marketing factors relating to the decisions to buy motorcycles by  

employees at Thai Summit Group Company (TSG) aims to study: the personal factors of respondents,  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย 

มีการแข่งขันค่อนข้างสงูโดยบรษัิทรถต่างๆ พยายามทีจ่ะใช้ 

กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่ง 

ทางการตลาด และปัจจุบันจากสัดส่วนการเป็นเจ้าของ 

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยคือ 4 คนต่อคัน ประกอบ 

กบัรายได้ต่อคนอยูใ่นระดบัทีส่ามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้  

ซ่ึงปัจจุบันรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง มีรุ่น 

ที่ราคาประหยัดออกมาท�าตลาดมากมาย จึงส่งผลให้ 

โอกาสในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดขายรถ 

จักรยานยนต์ในปัจจุบันส่วนหนึ่ง เป็นการซื้อเพื่อทดแทน 

คันเก่าจึงส่งผลท�าให้ความสามารถในการดึงดูดการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทยลดลง

ประเทศในกลุ่มอาเชียน เช่น อินโดนีเซีย และ 

เวียดนาม เป็นตลาดขนาดใหญ่ และเป็นเป้าหมายส�าคัญ 

ต่อการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์ในอนาคต โดยเฉพาะ 

the marketing factors relating to the decisions to buy; the customer behavior of buying, the relationship  

between the personal factors and the customer behavior of buying, and the relationship between  

marketing factors and the customer behavior of buying. Questionnaires were used to collect data from  

the sample group of 286 employees selected from the population of 1,004 employees of Thai Summit  

Group Company. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations,  

Chi-square and Eta values. The findings showed that: majority of the respondents were male, aged  

31-40 years, were married, held bachelor’s degree, worked as regular employees, earned incomes of  

9,001-15,000 baht, and had work experience of 5-8 years; the overall opinions of the respondents on  

marketing factors were moderate, with the level of importance as: marketing promotion, product, service  

personnel, price, after-sales service, and marketing channel; most respondents own one motorcycle for  

daily commuting purchased every four years, preferred Honda automatic-geared, 125 cc engine due  

to better quality, learned about it through advertising, paid by installments with no down payment for  

19-24 months; it was found that behavior of buying had correlations with personal factors while no  

correlations were found between buying behavior and marketing factors.

Keywords: marketing factors on the decisions to buy motorcycles

ในอินโดนีเซีย ทั้งในด้านของจ�านวนประชากร และความ 

จ�าเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ เนื่องจากระบบขนส่ง 

ในประเทศ ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน และรายได้ 

ต่อคนยงัอยูใ่นระดบัต�า่ ท�าให้โอกาสทีจ่ะครอบครองรถยนต์ 

เป็นไปได้น้อนรถจักรยานยนต์จึงกลายมาเป็นยานพาหนะ 

ที่สามารถซื้อหามาครอบครองได้ ส่วนประเทศเวียดนาม  

แม้สัดส่วนการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันจะ 

ใกล้เคียงกับไทย แต่จ�านวนประชากรที่สูงกว่าค่อนข้างมาก  

ระดับรายได้ปัจจุบันในประเทศที่ยังคงต�่ากว่าที่จะสามารถ 

เป็นเจ้าของรถยนต์ ประกอบกบัเวยีดนามมกีารใช้มาตรการ 

ภาษีปกป้องผู ้ผลิตในประเทศท�าให้เวียดนามยังคงเป็น 

ตลาดเป้าหมายส�าหรับรถจักรยานยนต์ในอนาคตต่อไป  

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553)

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องป ัจจัย 

การตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถ 

จักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป  
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(TSG) เพื่อจะได้ทราบว่า ปัจจัยการตลาดใดที่ส่งผลให้ 

ยอดขายลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ 

การผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์จะสามารถน�า 

ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สามารถ 

สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

ปัจจัยการตลาดรถจักรยานยนต์

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนต์

ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG)

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ 

ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG)

5. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัการตลาด 

ของรถจักรยานยนต์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ 

ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรซื้อ
รถจักรยำนยนต์ของ

พนักงำนในกลุ่มบริษัท 
ไทยซมัมทิ กรุ๊ป (TSG)
1. จ�านวนรถจกัรยานยนต์

   ที่มีอยู่ในขณะนี้

2. สาเหตุที่ซื้อรถ

   จักรยานยนต์

3. เหตุผลในการซื้อ

   รถจักรยานยนต์

4. ข้อมูลเกี่ยวกับ

   รถจักรยานยนต์

5. แบบรถจักรยานยนต์

   ที่เลือกซื้อ

6. ความถี่ในการซื้อรถ

   จักรยานยนต์

7. ระยะเวลาในการซื้อ

   รถจักรยานยนต์

8. บุคคลที่มีอิทธิพล

   ในการซื้อรถ

   จักรยานยนต์

9. วิธีในการซื้อรถ

   จักรยานยนต์

10. ระยะเวลาผ่อนรถ

    จักรยานยนต์

11. ประเภทรถ

    จักรยานยนต์

12. ขนาดเครื่องยนต์

13. ยี่ห้อรถจักรยานยนต์

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส

4. ระดับการศึกษา

5. ต�าแหน่ง

6. รายได้

7. ประสบการณ์การ

   ท�างาน

ปัจจัยกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านการจัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านพนักงานบริการ

6. ด้านบริการหลัง

   การขาย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่ม 

บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG)

2. ปัจจัยการตลาดของรถจักรยานยนต์มีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงาน 

ในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพของ 

แบบสอบถามโดยการทดลอง (Try out) กับกลุ่มประชากร 

ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน แล้วน�ามาหาความ 

เชือ่มัน่ (Reliability:R) โดยวธิขีองคอนบราด (cronbarch)  

โดยค่าความเชื่อมั่น (Alpha) = 0.9709 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคอื พนกังานในกลุ่มบรษิทั 

ไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG) จ�านวน 1,004 คน กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป  

(TSG) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ 

ยามาเน่ ได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 286 คน และสุม่ตวัอย่างแบบ 

เจาะจง วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผล 

ด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อย 64.0 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  

43.0 สถานภาพสมรส คดิเป็น ร้อยละ 58.0 ระดบัการศึกษา 

ปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 31.1 เป็นพนักงานทัว่ไป คิดเป็น 

ร้อยละ 49.0 มีรายได้ 9,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

26.6 มีประสบการณ์ในการท�างาน 5-8 ปี คิดเป็นร้อยละ  

35.3

2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถ 

จักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป  

(TSG) โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัย 

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X =3.27) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของ 

ปัจจัยการตลาด จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการส่งเสริม 

การตลาด ( X =3.34) ด้านพนักงานบริการ ( X =3.30)  

ด้านผลติภณัฑ์ (X =3.30) ด้านราคา (X =3.25) ด้านบรกิาร 

หลังการขาย ( X =3.22) และ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

( X =3.19) 

3.พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของ 

พนักงานส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์จ�านวน 1 คัน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.7 สาเหตุที่ซ้ือรถจักรยานยนต์เพราะเหมาะสม 

กับการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน คิดเป็นร้อยละ 49.0  

เหตุผลทีเ่ลือกซือ้เพราะคุณภาพสินค้าดีกว่ายีห้่ออ่ืน คดิเป็น 

ร้อยละ 42.0 ทราบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 

จากสื่อโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ  

49.3 ซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.0  

ความถี่ในการซื้อมากกว่า 4 ปีต่อ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ  

64.0 ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือน้อยกว่า 15 วันและ  

16-30 วัน คิดเป็นร้อยละ29.7 ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง  

คิดเป็นร้อยละ 53.5 ซื้อรถจักรยานยนต์แบบเงินผ่อนโดย 

ไม่มีการวางเงินมัดจ�า คิดเป็นร้อยละ 36.7 ระยะเวลาใน 

การผ่อน 19-24 เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ประเภท 

รถจักรยานยนต์ที่ซื้อคือรถเกียร์อัตโนมัติ คิดเป็นร้อยละ  

38.5 ขนาดเครื่องยนต์ที่เลือกซื้อคือ 125 ซีซี คิดเป็น 

ร้อยละ 52.4 และยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่เลือกคือฮอนด้า  

คิดเป็นร้อยละ 56.3

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนกังานกบัพฤติกรรมการซือ้รถจกัรยานยนต์ของพนกังาน 

ในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG) พบว่า ข้อมูลส่วน 

บุคคลของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถ 

จักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป  

(TSG) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่ม 

บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG) พบว่า ปัจจัยการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของ 

พนักงานในกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป (TSG) อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในกลุ่ม 

บรษิทัไทยซมัมทิ กรุป๊ ผูว้จิยัอภปิรายผลแต่ละประเดน็ดงันี้ 
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ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

คือ เพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี ต�าแหน่ง 

เป็นพนักงานทั่วไป มีรายได้ 9,001-15,000 บาท มี 

ประสบการณ์ท�างาน 5-8 ปี 

ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดบัปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ จริชัฌา  

เชาว์วรวิญญู (2549) วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของพนักงานใน 

เขตอุตสาหกรรมนวนคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมี 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

โดยพนักงานให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาด 

ของรถจักรยานยนต์ โดยเรียงมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ด้าน 

การส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานบริการ  

ด้านราคา ด้านบริการหลังการขาย และด้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด เช่น การลดราคา แจก แถม ให้ส่วนลด 

และขยายเวลาการผ่อนช�าระ และควรมีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า  

ผู้วิจัยอภิปรายผลแต่ละประเด็นด้านการตลาด ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

จิรัชฌา เชาว์วรวิญญู (2549) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ 

ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยผู้ซื้อให้ 

ความส�าคัญมากในด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยอันดับแรก 

คือ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลการวิจัยยังไม ่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทุมวรรณ คันยุไร (2546)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน 

ระดับมาก โดยผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากในด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่นิยมใช้ 

ด้านราคา ผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากกับด้านราคาที่มี 

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์อยูใ่น 

ระดบัปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ จริชัฌา  

เชาว์วรวญิญ ู(2549) ผลการวจิยัพบว่า ผูซ้ือ้ให้ความส�าคญั 

ด้านราคา อยู่ในระดับมาก โดยผู้ซื้อให้ความส�าคัญมาก 

ในปัจจัยย่อยอันดับแรกคือมีอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่าที่อ่ืน  

และนอกจากนีย้งัไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยั ประทมุวรรณ  

คันยุไร (2546) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญ 

ด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากใน 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือการซื้อรถจักรยานยนต์สามาร 

ผ่อนช�าระได้

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ซื้อให้ความส�าคัญ 

กับด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง 

ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรัชฌา เชาว์วรวิญญู  

(2549) ผลงานวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านช่องทาง 

การจ�าหน่ายอยู่ในระดับมาก ผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากกับ 

ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือศูนย์บริการซ่อมอยู่ใกล้บ้าน และ 

ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของาน ประทุมวรรณ คันยุไร  

(2546) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย อยูใ่นระดับมาก โดยผูซ้ือ้ให้ความส�าคัญมาก 

ในปัจจัยย่อยอันดับแรกคือร้านจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์  

มีหลายรุ่นให้ท่านเลือกได้

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ซื้อให้ความส�าคัญ 

กับด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง 

ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรัชฌา เชาว์วรวิญญู  

(2549) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความส�าคัญด้านการ 

ส่งเสริมการตลาดอยู ่ในระดับมาก โดยผู ้ซื้อให้ความ 

ส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือการจดทะเบียน 

และการรับประกันฟรี และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ประทุมวรรณ คันยุไร (2546) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อ 

ให้ความส�าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก  

โดยผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากในปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ 

การโฆษณารถรุ่นใหม่อยู่เสมอ 

ด้านพนักงานบริการ ผู้ซื้อให้ความส�าคัญกับด้าน 

พนักงานบริการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ จิรัชฌา เชาว์วรวิญญู (2549) ผลการ 

วิจัยพบว่า ผู้ซ้ือให้ความส�าคัญด้านพนักงานบริการ อยู่ใน 

ระดับมาก โดยผู้ซื้อให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับ 

แรกคือการเอาใจใส่ลูกค้า และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย  

อนุรัตน์ นะสุวรรณโน (2549) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อ 

ให้ความส�าคัญด้านพนักงานบริการอยู่ในระดับมาก ผู้ซื้อ 
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ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรกคือพนักงานมี 

มารยาทที่ดีและสร้างความประทับใจในการบริการ

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อให้ความส�าคัญกับ 

ด้านบริการหลังการขายอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความ 

ส�าคัญมากกับปัจจัยย ่อยอันดับแรกคือมีศูนย ์บริการ 

ตรวจซ่อมครอบคลุมทุกพื้นที่ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ พบว่า  

มีเหตุผลในการซื้อเพราะคุณภาพดีกว่ายี่ห้ออ่ืน ซ้ือรถ 

จกัรยานยนต์ด้วยเงนิผ่อนโดยไม่มกีารวางเงนิมดัจ�า ประเภท 

ท่ีซ้ือคอื รถเกยีร์อตัโนมตั ิขนาดเครือ่งยนต์ทีซ่ือ้คอื 125 ซซีี  

และยี่ห้อที่ซื้อคือฮอนด้า ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญ 

ให้มากกับการผ่อนโดยไม่มีการวางเงินมัดจ�า เครื่องยนต์ 

ของรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ และยี่ห้อที่ 

น�ามาจ�าหน่ายซึ่งจะได้รับความนิยมคือยี่ห้อฮอนด้า

ความสัมพันธ ์ระหว ่ างข ้อมูลส ่วนบุคคลกับ 

พฤตกิรรมการซือ้รถจกัรยานยนต์ พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กนั  

ดังน้ันองค์กรควรให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลเพราะ 

มีอิทธิพลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์

ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งป ัจจั ยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต ์ พบว ่า มีความ 

สัมพันธ์กัน ดังนั้นวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยการตลาดส่งผล 

ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ ด้วยเหตุนี้ องค์กรควรให้ความ 

ส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

1. ควรให้ความส�าคญักบั เพศชาย มอีาย ุ31-40 ปี  

ต�าแหน่งพนักงานทั่วไป มีรายได้ 9,001-15,000 บาท  

เพราะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ควรให้มีความเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมโดยมีการลดการปล่อยก๊าซของท่อไอเสีย  

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

เพื่อประหยัดน�้ามัน

3. ด้านราคาควรมีราคาที่อัตราดอกเบี้ยต�่า และ 

อัตราการบริการหลังการขายถูกกว่าที่อ่ืน

4. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายควรให้ความส�าคัญ 

ให้มาก โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ  

ลดราคา แจก แถม และมีการผ่อนช�าระนานขึ้น หาแหล่ง 

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ทีต่�า่ ควรมศูีนย์ซ่อมครอบคลมุพืน้ที่ 

ควรมีศูนย์ซ่อมอยู ่ในชุมชน มีการจดทะเบียนฟรีและ 

รบัประกนัฟร ีนอกจากนีค้วรจดัรถเกยีร์อตัโนมตั ิเครือ่งยนต์  

125 ซีซี และยี่ห้อฮอนด้า มาจ�าหน่ายเพราะเป็นที่ต้องการ 

ของลูกค้าที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์

5. ด้านพนักงาน ควรท�าการฝึกอบรมพนักงาน 

บริการให้เล็งเห็นความส�าคัญ ในการเอาใจใส่ลูกค้า และ 

มีความสามารถในการพูดจูงใจลูกค้าเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

6. ด้านบรกิารหลงัการขาย ควรมบีรกิารให้ค�าปรกึษา 

ปัญหาหลังการขายและศูนย์บริการมีครอบคลุมทุกพื้นที่ 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไป

7. ควรค�านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการ

ตลาดเพราะมีอิทธิพลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้า

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของ 

รถจักรยานยนต์เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี 

ต่อรถจักรยานยนต์ เพื่อผลการศึกษาจใช้เป็นแนวทาง 

ในการกระตุ้นยอดขายของรถจักรยานยนต์

2. ควรวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้รถ 

จักรยานยนต์ในแต่ละยี่ห้อ เพื่อให้ทราบความคิดเห็น  

ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ตรงความต้องการมากที่สุด  

สามารถน�ามาปรับปรุงปัจจัยทางการตลาด

3. ควรวจิยัอปุสรรคและปัญหาการใช้จกัรยานยนต์ 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของปัญหา 

และอุปสรรคของผู้บริโภคเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ ใช้เป็น 

แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์รถจกัยานยนต์ให้เหมาะสม 

กับการใช้งานในอนาคต



104

เอกสารอ้างอิง

จิรัชฌา เชาว์วรวิญญู. (2549). ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในเขต 

 อุตสาหกรรมนวนคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ประทุมวรรณ คันยุไร. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาเฉพาะผู้บริโภค 

 อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2553). ไทยควรเร่งสร้างความได้เปรียบในอุตฯ รถจักรยานยนต์หลังการเปิดเสรีอาเซียนการว่างงาน  

 (ฉบับส่งสื่อมวลชน). วารสารสื่อมวลชล, 16, หน้า 1-2.

อนุรัตน์ นะสุวรรณโน. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรยี่ห้อนิวฮอลแลนด์ 

 ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

4. ควรวิจัยการรักษาสิ่งแวดล้อมในการใช้รถ 

จักรยานยนต์เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ของผู้บริโภคที่มีต่อ 

การรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถน�าฐานข้อมูลมาปรับปรุง 

ปัจจัยทางการตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคในอนาคตต่อไป
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พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี*
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล; พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์; ความ 

คิดเห็นด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเลือกเล่นเกมออนไลน์; ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการเลือกเล่นเกม 

ออนไลน์; ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์; ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ด้านจิตวิทยากับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์; ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับพฤติกรรมการเลือกเล่น 

เกมออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี 

เล่นเกมออนไลน์ ในจังหวัดปทุมธานี ขนาดของตัวอย่างที่ใช้จ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-18 ปี  

ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงต่อสัปดาห์น้อยกว่า 1,000 บาท พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ที่พักอาศัย 

เป็นบ้านเดี่ยว และมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน; พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์พบว่าส่วนใหญ่มี 

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยู่ในที่พักอาศัย เล่นเกมออนไลน์ที่บ้านตัวเอง โดยเล่นเกม 5-6 วันต่อสัปดาห์ และเล่น 

ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปกับการเล่นเกมออนไลน์นั้นน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง จ่ายเงินในการเล่นเกม 

ออนไลน์ด้วยตนเองและชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภทผจญภัย; ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเล่นเกม 

ออนไลน์นั้นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ต้องการความบันเทิง; ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่ส�าคัญซึ่งเป็นตัวก�าหนดการตัดสินใจ 

คือความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต; ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประเภทเกมออนไลน์ที่เลือกเล่น; ปัจจัยด้าน 

จิตวิทยาและด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประเภทเกมออนไลน์ที่เล่นอยู่ในระดับปานกลาง

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

เกมออนไลน์เป็นกิจกรรมบันเทิงบนอินเทอร์เน็ต 

ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตมากพอสมควร 

เกมออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์  

และส่วน อื่นๆ ของจิตใจได้ แต่การเล่นเกมออนไลน์เป็น 

เวลานานติดต่อกนัของวยัรุน่อาจก่อให้เกดิปัญหาด้านต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคม หรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 

ของผู้เล่นเอง โดยสามารถแบ่งปัญหาออกเป็นประเด็น 

ใหญ่ๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรง จากผลส�ารวจของ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) พบว่า เกม 

ที่มีเนื้อหารุนแรงจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กทั้ง 

ในปัจจุบันและระยะยาว ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลง 

Abstract

The objectives of this survey research were to study the personal factors of the respondents,  

their behavior in playing on-line games, the psychological factors related to it, their opinion on the  

environmental factors influencing their decision to play on-line games, the respective relationships  

of the personal factors and psychological factors with the behavior in playing on-line games and the  

relationship between the environmental factors and their decision to choose on-line games. Questionnaires  

were used to collect data from the upper secondary-school students playing on-line games in Pathum  

Thani Province. Sample size was 400. Statistics used for analysis included percentage, arithmetic mean,  

standard deviation, Chi-square and Eta. Results revealed that majority of the respondents were male,  

15-18 years old, had been studying in M.S. 6 with daily allowance of less than 1,000 baht. They lived  

with their parents and other family members totalling 1-3 persons, owned computers with internet- 

ready facility at home and played almost every day for less than 2 hours. Playing outside, the cost was  

100 baht with adventure type of games among their favorites. Relaxation and entertainment are the  

psychological factors in choosing to play on-line games with the internet speed as the primary deciding  

factor. Results revealed that personal factors were correlated to the type of game the respondents played  

and moderate relationship existed between the relaxation factors, the internet speed and the type of  

on-line game played.

Keywords: behavior of high school students, online games, Pathum Thani Province

ทางอารมณ์ภายหลังจากการเล่นเกมบ่อยๆ เนื้อหาของเกม 

จะค่อยๆ ซึมซับจนก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว น�าความ 

รุนแรงในเกมมาใช้กับชีวิตจริง แต่อย่างไรก็ตาม อาจม ี

ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย

2. ปัญหาต่อสุขภาพ การใช้เวลาอยู่หน้าเครื่อง 

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบท  

ไม่ระวังเรื่องรับประทานอาหารและการนอนอย่างเหมาะสม  

จะส่งผลให้สุขภาพเส่ือมโทรม อาจกลายเป็นโรคอ้วน  

ทั้งปัญหาด้านการใช้สายตาเนื่องจากเพ่งจอคอมพิวเตอร์ 

เป็นเวลานานและปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ

3. ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลต่อ 

การเรยีน เพราะหลงใหลในการเล่นเกมมากเกนิไป จนท�าให้ 

เด็กติดเกม ละเลยการเรียน หรืออาจมีพฤติกรรมที่รุนแรง 

จากการเล่นเกมได้
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ปัญหาเรื่องเกมออนไลน์ จึงเป็นภัยเงียบที่แฝง 

มากับ “เทคโนโลยี” และค่อยๆ ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความ 

เจริญทางความรู้ และวัตถุนิยมจนพร้อมที่จะส่งผลกระทบ 

ต่อสังคมโดยส่วนรวมได้ในวงกว้าง 

ประเด็นปัญหำ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับการเล่น 

เกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด 

ปทุมธานีแตกต่างกันหรือไม่

2. ข้อมูลทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จังหวัดปทุมธานีหรือไม่

3. ปัจจัยแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จังหวัดปทุมธานีหรือไม่

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาป ัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ 

แบบสอบถาม

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ 

การเล่นเกมออนไลน์

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยแวดล้อมในการ 

เลือกเล่นเกมออนไลน์

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านจิตวิทยา 

กับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม 

ในการเลือกเล่นเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการเลือกเล่น 

เกมออนไลน์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์
1. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
   อยู่ในที่พักอาศัย
2. สถานที่ที่เล่นเกมออนไลน์
3. ความถี่ในการเล่นเกมออนไลน์
4. ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
5. ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
   วันธรรมดา
6. ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
   วันหยุด
7. ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม
   ออนไลน์ต่อครั้ง
8. ผู้ช�าระค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม
   ออนไลน์
9. ประเภทเกมออนไลน์ที่เล่น

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ผู้ที่ท่านอาศัย
   อยู่ด้วย
6. ลักษณะที่อยู่
   อาศัยของท่าน
7. จ�านวนสมาชิก
   ในครอบครัว

ด้ำนจิตวิทยำ
1. เบื่อความจ�าเจของชีวิตประจ�าวันก็เลยเล่นเกมออนไลน์
2. ได้เงินพอใช้แล้วไม่จ�าเป็นต้องหาเงินจากการเล่นเกม
3. ถ้าเล่นเกมออนไลน์เก่งก็แปลว่าได้ชนะคนอื่นๆได้เหมือนกัน
4. อยากเล่นเกมออนไลน์เพ่ือแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
5. เล่นเกมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
6. เพ่ือศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมช่ันและกราฟฟิกท�าให้
   เล่นเกมออนไลน์
7. มีเรื่องสนุกให้ท�าทุกวันอยู่แล้ว ไม่เห็นอยากเล่นเกมออนไลน์
8. มีเรื่องร้อยแปดที่คุยกับเพ่ือน ไม่จ�าเป็นต้องคุยเรื่องเกม
9. เล่นเกมแล้วได้เงินมาก
10. เล่นเกมออนไลน์แล้วได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
11. ทุกวันนี้ก็มีอิสระในการด�าเนินชีวิตอยู่แล้วไม่จ�าเป็นต้อง
    อาศัยเกมก็ได้
12. ถ้าอยากฝึกการแก้ปัญหาและวางแผนต้องลองเล่นเกม
    ออนไลน์
13. มีเพ่ือนมากอยู่แล้วไม่จ�าเป็นจะต้องหาเพ่ือนใหม่จากการ
    เล่นเกม
14. เล่นเกมออนไลน์แล้วได้แสดงความเป็นกลุ่มเดียวกัน
15. เล่นเกมแล้วรู้สึกเป็นอิสระ
16. จริงๆ แล้วเล่นเพ่ือคุยกับเพ่ือนจะได้รู้เรื่อง
17. เล่นเกมออนไลน์แล้วได้เพ่ือนใหม่
18. ถ้าเผื่อเหงาก็ต้องคุยกับคน เช่น พ่อ แม่ พ่ีน้อง หรือเพื่อน
    ไม่ใช่เล่นเกม
19. ไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือไม่ก็มีความเป็นตัวของตัวเอง
    อยู่แล้ว
20. ไม่เคยคิดเรื่องการเอาชนะคนอื่นมากกว่าการเล่นเกมให้
    ดีที่สุด
21. เล่นเกมออนไลน์แล้วช่วยคลายความเหงา
22. ทั้งดูหนัง ฟังเพลง ก็สามารถพักผ่อนได้แล้วไม่จ�าเป็นต้อง
    เล่นเกม
23. ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตสามารถหาได้จากสิ่งต่างๆ 
    รอบตัว ไม่จ�าเป็นต้องหาจากการเล่นเกม
24. อยากรู้ว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วรู้สึกอย่างไร
25. อ่านหนังสือก็สามารถศึกษาคอมพิวเตอร์ แอนิเมช่ัน และ
    กราฟฟิกได้ไม่จ�าเป็นต้องเล่นเกม
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์

2. ข้อมูลทางด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์

3. ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยั เรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกเล่นเกมออนไลน์ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปทุมธานี  

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ มี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เล ่นเกมออนไลน์ ในจังหวัด 

ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จาก ตารางก�าหนดกลุ่ม 

ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้จ�านวน 400 คน วิเคราะห์ 

ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ และค่าอีต้า

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 15-18 ปี เป็นนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงต่อสัปดาห์น้อยกว่า  

1,000 บาท พกัอาศัยอยูก่บับดิา มารดา ประเภททีพั่กอาศัย 

เป็นบ้านเดี่ยว และมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน

2. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ม ี

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยู่ในที่พักอาศัย เล่นเกม 

ออนไลน์ท่ีบ้านตัวเอง เล่นเกมออนไลน์ 5-6 วันต่อสัปดาห์  

เล่นเกมออนไลน์ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง และมักเล่นเกม 

ออนไลน์ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ส�าหรับวันธรรมดา  

และเล่นเกมออนไลน์ช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ส�าหรับ 

วันหยุด ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปกับการเล่นเกมออนไลน์ (ค่า 

บริการในการเล่นเกมออนไลน์นอกเหนือจากค่าบริการ 

อินเทอร์เน็ต) น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง จ่ายเงินในการ 

เล่นเกมออนไลน์ด้วยตนเองและชอบเล่นเกมออนไลน์ 

ประเภท ผจญภัย 

3. ข้อมูลด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเล่น 

เกมออนไลน์ของนักเรียมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด 

ปทุมธานี คือ การเล่นเกมก็เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ต้องการ 

ความบันเทิง แต่ถ้าเผื่อเหงาก็ต้องคุยกับคน เช่น พ่อ แม่  

พี่น้อง หรือเพื่อนไม่ใช่เล่นเกม

4. ข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ 

เลือกเล่นเกมออนไลน์ คือ ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต  

(ระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ต) ที่เร็วขึ้นท�าให้เล่นเกมแล้ว 

สนุกมากขึ้น รองลงมาเป็นเล่นเกมแล้วมีเทคนิคสมจริง  

มกีารพฒันารปูแบบของเกมออนไลน์ให้มคีวามสมจรงิท�าให้ 

สนุกมากขึ้น ให้ความรู้สึกของโลกเสมือนจริง (virtual  

world) กับผู้เล่น

5. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา ค่าเบี้ยเล้ียงต่อสัปดาห์ที่ได้รับ บุคคลที่ร่วมพัก 

อาศัย ลักษณะที่พักอาศัย และจ�านวนสมาชิกในครอบครัว  

มีความสัมพันธ์กับประเภทเกมออนไลน์ที่เลือกเล่นปัจจัย 

ส่วนบุคคลนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกประเภทเกม 

ออนไลน์ที่เล่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .5

6. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านจิตวิทยากับ 

พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ พบว่า การเล่นเกม 

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจมีความสัมพันธ์กับประเภทเกม 

ออนไลน์ที่เล่นอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าอีต้า .628 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับ 

พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ความเร็ว 

ของระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นท�าให้เล่นเกมสนุกมากขึ้น 

มีความสัมพันธ์กับประเภทเกมออนไลน์ที่เล่น อยู่ในระดับ 

ปานกลางโดยมีค่าอีต้า .621 

กำรอภิปรำยผล

การวจิยั เรือ่งพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี  



109

ผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย อายุ 15-18 ปี เป็นนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  

รบัเบีย้เลีย้งต่อสปัดาห์น้อยกว่า 1,000 บาท พักอาศัยอยูก่บั 

บิดามารดา พักบ้านเดี่ยว มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว  

1-3 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้เล่นเกมออนไลน์  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรงรอง แรมสิเยอ และคณะ  

(2547) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์ กรณ ี

ศึกษา ผู้เล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ในเขต 

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่าเป็น เพศชาย  

อายุ 15-18 ปี

2. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ 

มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัย เล่นเกม 

ออนไลน์ท่ีบ้านตนเอง เล่น 5-6 วันต่อสัปดาห์ เล่นต�่ากว่า  

2 ชม. ต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้อยกว่า 100 บาท 

ต่อครั้ง จ่ายเงินด้วยตนเองเกมที่ตนเองเล่นคือประเภท 

ผจญภัย ซึ่งสอดคล ้องกับผลงานวิจัยของ สุภาพร  

ลือกิตติศัพท์ (2549) วิจัยเรื่อง ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่เล่นเกม 

ออนไลน์ท่ีบ้านตนเอง เล่น 5-6 วันต่อสัปดาห์ เล่นต�่ากว่า  

2 ชม. ต่อครัง้ ใช้จ่ายเงนิในการเล่นน้อยกว่า 100 บาทต่อครัง้  

จ่ายเงินเล่นด้วยตนเองเกมที่เลือกเล่นคือเกมผจญภัย

3. ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม 

ออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคญัอยูใ่นระดับมาก  

อาจเป็นเพราะการเล่นเกมออนไลน์ เป็นการพักผ่อน 

หย่อนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาพร  

ลือกิตติศัพท์ (2549) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา  

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับการพักผ่อน 

หย่อนใจ ต้องการความบนัเทงิ ช่วยคลายเหงา และต้องการ 

ได้เพื่อนใหม่ เป็นอันดับแรก โดยปัจจัยทางจิตวิทยาผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคญัมากกบัประเดน็ย่อยคอืเป็นการ 

พักผ่อนหย่อนใจ 

4. ปัจจัยแวดล้อมในการเลือกเล่นเกมออนไลน์  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ 

ความส�าคัญมากกับ ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตแบบ 

ไฮสปีดท�าให้เล่นเกมสนุกมากขึ้น รองลงมาเป็นเล่นเกม 

แล้วมีเทคนิคสมจริง มีการพัฒนารูปแบบของเกมออนไลน ์

ให้มีความสมจริงท�าให้สนุกมากขึ้น ให้ความรู้สึกของโลก 

เสมือนจริง (virtual world) กับผู้เล่น การพัฒนารูปแบบ 

ของเกมออนไลน์และระบบอนิเทอร์เนต็ให้ตอบสนองความ 

ต้องการของผู้เล่นเกมจะท�าให้ผู้เล่นพึงพอใจ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า มีความสัมพันธ์  

วิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยมีอิทธิพลหรือ 

มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์

6. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านจิตวิทยากับ 

พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ พบว่า การเล่นเกม 

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีความสัมพันธ์กับประเภทเกม 

ออนไลน์ที่เล่น โดยส่วนมากชอบเล่นเกมประเภทผจญภัย 

มากทีสุ่ด รองลงมาคือ เกมประเภทวางแผน/กลยทุธ์ จะเหน็ 

ได ้ว ่าเกมประเภทผจญภัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามนั้น 

เลือกเล่นมากที่สุดเป็นเกมที่เล่นแล้วเกิดความเพลิดเพลิน 

บันเทิงใจ เกิดความสนุกสนาน และคลายเครียด 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับ 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ความเร็วของระบบ 

อินเทอร์เน็ตที่เร็วข้ึนท�าให้เล่นเกมสนุกมากข้ึนมีความ 

สัมพันธ์กับประเภทเกมออนไลน์ที่ เล ่น การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นที่น่าสนใจ มีความสัมพันธ์การ 

ประเภทเกมออนไลน์ที่เล่น เนื้อหาของเกมสนุกสนาน  

มคีวามสมัพนัธ์การประเภทเกมออนไลน์ทีเ่ล่น จะเหน็ได้ว่า 

ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการให้บริการระบบ 

อินเทอร์เนต็ทีพ่ฒันาศักยภาพให้มคีวามเรว็มากขึน้เพ่ือตอบ 

สนองความต้องการของผูบ้รโิภค การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

การจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจของผู้ให้บริการเกมออนไลน์  

และร้านที่เปิดให้บริการเกมออนไลน์ก็มีส่วนท�าให้เยาวชน 

หนัมาเล่นเกมเพิม่มากขึน้ การเล่นเกมมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี 

ควบคู่กันไป ข้อดีของการเล่นเกมช่วยท�าให้ทักษะต่างๆ  

พฒันาให้ดีข้ึน ช่วยท�างานต่างๆ ได้ดีข้ึน ท�าให้ระบบประสาท 
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การเคลื่อนไหว เช่นนิ้ว มือ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว 

ว่องไวมากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความสนุกสนาน คลายเครียด  

เกมช่วยท�าให้เกดิมนษุย์สมัพนัธ์ และเข้ากบัผูอ้ืน่ๆ ได้ดขีึน้  

ท�าให้สามารถปรับตัวเข้ากลุ่มสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ได้ดีข้ึน ส่วนข้อเสียของการเสพติดเกมคือ ผลเสียต่อ 

สขุภาพร่างกาย ความก้าวร้าวรนุแรง เกดิผลเสยีต่อการเรยีน  

ปัจจบุนัเดก็และเยาวชนไทยอยูใ่นกลุม่เสีย่งของการเสพตดิ 

เกมมากขึ้น และพ่อค้าหรือผู้ผลิตเกมก็คือผู้ใหญ่ในสังคม 

ไทยนั่นเอง ถ้าสังคมไทยซ่ึงเริ่มตั้งแต่สังคมเล็กๆ ที่อยู่ 

รอบตัวผู้เล่นเกม เช่น ครอบครวั สถาบนัการศกึษา กลุม่เพือ่น 

ให้ความใส่ใจซึง่กนัและกนั เมือ่มปัีญหากป็รกึษาและ หาทาง 

แก้ไข ไม่ให้เยาวชนหันไปเสพเกมซึ่งอาจสร้างพฤติกรรม 

อันเป็นภยัต่อสงัคม รวมทัง้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ก็ต้องมีมาตรการควบคุม ดูแลตรวจสอบบริษัทผู้ดูแลเกม 

ออนไลน์ และร้านค้าที่ให้บริการเกมออนไลน์อย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถเป็นแนวทาง 

ในการรบัรูถ้งึปัจจยัทีส่่งผลให้วัยรุน่มีพฤตกิรรมในการเลือก 

เล่นเกมออนไลน์ เพื่อผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จะน�าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนดมาตรการป้องกัน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เรื่องสถานที่ให้บริการเกม 

ออนไลน์ ช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดร้านเกม และเนื้อหา 

ในเกมออนไลน์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู ้ปกครองกับการเล่นเกม 

ออนไลน์ของเยาวชน เช่น ควรตรวจสอบเนื้อหาของเกม 

ออนไลน์โดยให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย ไม่มีความรุนแรง 

หรือแอบแฝงเรื่องการพนันเข้ามา ซึ่งอาจสังเกตจาก 

ประเภทของเกมออนไลน์ที่เยาวชนนิยมเล่น ความถี่ในการ 

เล่นเกมต่อวัน ค่าใช้จ่ายที่ใช้การเล่นเกมออนไลน์ ลักษณะ 

ทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเล่นเกมออนไลน์  

ส่ิงเหล่านี้ถ้าผู้ปกครองใส่ใจและคอยแนะน�าเยาวชนไม่ให ้

หมกมุน่กบัการเล่นเกมมากเกนิไป จะเป็นการช่วยแก้ปัญหา 

ของเยาวชนได้ในระดับครอบครัว

2. ข้อเสนอแนะต่อผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ควรน�าแนวคิดของการพฒันาเกม 

มาผสมผสานการศึกษาที่มีความบันเทิงสอดแทรกอยู่ด้วย  

แบบการศึกษาเชิงหรรษา (edutainment) ของคณะ 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัย 

เรื่องการศึกษาเชิงหรรษาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็ง 

ทางวิชาการของครูในอุดมคติ จึงเกิดแนวคิดที่จะน�าความ 

บันเทิงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยต้ังศูนย์ การ 

ศึกษาเชิงหรรษา (edutainment center) โดยรวมค�าว่า  

Education และ Entertainment เข้าด้วยกันเป็น  

Edutainment คือ “การศึกษาเชิงหรรษา” เป็นการน�า 

ความบันเทิงเข้ามาใช้จัดการศึกษา เช่น ภาพยนตร์ รายการ 

โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ เกมส์ เว็บไซต์ เป็นต้น เพราะสิ่ง 

บันเทิงสามารถสร้างความสนใจได้มากกว่าการเรียนตาม 

ปกติ เพื่อที่เยาวชนจะหันกลับมาสนใจการเรียนรู้รูปแบบ 

ใหม่ๆ ส่ิงนี้อาจจะท�าให้เยาวชนถอยห่างกับเกมออนไลน์ 

ที่มีแต่ความรุนแรงได้
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ปัจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล; ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของอาหาร 

พร้อมรับประทาน; พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน (4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน (5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของอาหารพร้อมรับประทาน 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้คือผู้ใช้บริการ 

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร่ยามาเน่ ได้จ�านวน 400 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์แสคว์ และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต�่ากว่า 25 ปี ระดับการศึกษาปวช/ปวส/อนุปริญญา สถานภาพโสด มีสมาชิก 

ในครัวเรือน 1-3 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา; ความคิดเห็นต่อปัจจัยตลาดอาหารพร้อมรับประทานโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก; พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน ส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะใกล้ที่ท�างาน เหตุจูงใจในการซื้อ 

จากโฆษณา ซื้ออาหารพร้อมรับประทานเมื่อจ�าเป็นต้องรับประทาน ช่วงเวลาที่ซื้อ 12.00-18.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

ต�่ากว่า 100 บาทต่อครั้ง; ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน; ปัจจัย 

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตลาด, การเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานของเซเว่นอีเลฟเว่น

Abstract

This survey research on the marketing factors relating to the buying behavior of ready-to-eat  

food at 7-Eleven shops in Pathumthani Province aims to study: the personal factors of respondents,  

the opinions on the marketing factors and the buying behavior of ready-to-eat food at 7-Eleven shops,  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

ธรุกจิค้าปลกีของไทย มวีวิฒันาการมาอย่างต่อเนือ่ง  

ปัจจุบันวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป  

เน้นความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น จึงท�าให้ 

พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้ท�าให้ในตลาด 

อาหารพร้อมรบัประทานของประเทศไทยมกีารแข่งขันกนัสูง 

และรุนแรงมากขึ้น และต้องใช้ยุทธวิธีทางการตลาดขั้นสูง  

โดยเฉพาะการจ�าหน่าย

ปัญหาการวจิยั ผูบ้รโิภคอาหารทีพ่ร้อมรบัประทาน 

คอืใคร มพีฤติกรรมการเลอืกซือ้อย่างไร มรีะดบัความคดิเหน็ 

ต่อปัจจัยการตลาดอย่างไร 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการการศึกษา 

ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้ออาหาร 

พร้อมรับประทานของผู้บริโภคในเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต 

จงัหวดัปทมุธาน ีซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเรยีนรู ้เพราะผลทีไ่ด้ 

จากการวิจัยจะสามารถน�ามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 

ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการ 

ส่งเสริมการตลาดของอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ตรง 

the relationship between the personal factors and the marketing factors, and the relationship between  

the buying behavior and the marketing factors. Questionnaires were used to collect data from 400  

buyers selected from 7-Eleven shops in Pathumthani province. Statistics used in analyzing the data  

are percentage, means, standard deviations, and chi-square and Eta values. The findings showed that:  

the majority of respondents were female, aged below 25 years with vocational school education, were  

single, earned incomes of less than 20,000 baht per month and had expenses of less than 5,000 baht per  

month; overall opinions on the marketing mix were at high level; most of the respondents bought the food  

at 7-Eleven shops because of the proximity to their homes, motivated to buy through advertisements,  

bought food for themselves when hungry during 12.00-18.00 hrs. with uncertain frequency and made  

their own buying decisions amounting to 100 baht per purchase. It was found that the personal factors  

were correlated with the marketing factors and the buying behavior were correlated with the marketing  

factors. 

Keywords: buying behavior of ready-to-eat food, 7-Eleven shops

กับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และเป็นแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม 

รับประทานประเภทเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด 

ของอาหารพร้อมรับประทานของเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขต 

จังหวัดปทุมธานี

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อม 

รับประทานของเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน 

ของเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี

5. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาด 

ของอาหารพร้อมรับประทานกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

อาหารพร้อมรบัประทานของเซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตจงัหวดั 

ปทุมธานี
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ
อำหำรพร้อม

รับประทำนของ
เซเว่นอีเลฟเว่น 

ในเขตจังหวัดปทุมธำนี
1. สาเหตุการเลือกซื้อ
   อาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
2. เหตุจูงใจในการ
   เลือกซื้ออาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
3. เวลาในการเลือกซื้อ
   อาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
4. ช่วงเวลาในการ
   เลือกซื้ออาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
5. ผู้ไปเลือกซื้ออาหาร
   พร้อมรับประทานใน
   เซเว่นอีเลฟเว่น
6. ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ
   อาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
7. ความถี่ในการซื้อ
   อาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น
8. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
   อาหารพร้อม
   รับประทานในเซเว่น
   อีเลฟเว่น

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. จ�านวนสมาชิก
   ในครัวเรือน
6. ต�าแหน่ง
7. รายได้
8. รายจ่ายต่อเดือน

ปัจจัยกำรตลำด
อำหำรพร้อม

รับประทำนของ 
เซเว่นอีเลฟเว่น

1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัด
   จ�าหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการ
   ตลาด
5. ด้านบุคลากรบริการ
6. ด้านภาพลักษณ์ของ
   องค์กร

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานในเซเว่นอีเลฟเว่น

2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานในเซเว่นอีเลฟเว่น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ ์

กับการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานของผู้บริโภทใน 

เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาวิจัย 

เชิงส�ารวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคือ ผูใ้ช้บรกิารร้านเซเว่นอเีลฟเว่น  

ในเขตจงัหวดัปทมุธาน ีกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ได้จากการค�านวณ 

กลุม่ตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้จ�านวน 400 คน วเิคราะห์ 

ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์แสคว์ และค่าอีต้า

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.5 อายุต�่ากว่า  

25 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 ระดับการศึกษาปวช/ปวส/ 

อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 34.5 สถานภาพโสด คิดเป็น 

ร้อยละ 66.0 มีสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ  

58.8เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.5 รายได้ 

ต�า่กว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มรีายจ่าย 

ต�่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.8 

2. ปัจจัยการตลาดอาหารพร้อมรับประทานของ 

เซเว่นอีเลฟเว่น โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 

คิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดอาหารพร้อมรับประทานของ 

เซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ในระดับมาก ( X =4.14) โดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  

( X =4.29) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( X =4.21) ด้าน 

บุคลากรบริการ ( X =4.13) ด้านราคา ( X =4.12) ด้าน 

การส่งเสริมการตลาด ( X =4.12) และด้านภาพลักษณ ์

ขององค์กร ( X =3.99) 

3. พฤติกรรมการเลอืกซือ้อาหารพร้อมรบัประทาน 

ของเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ 

เลือกซือ้อาหารพร้อมรบัประทานเพราะใกล้ทีท่�างาน คิดเป็น 

ร้อยละ 30.8 เหตจุงูใจในการซือ้จากโฆษณา คิดเป็นร้อยละ  
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35.8 ซ้ืออาหารพร้อมรบัประทานเมือ่จ�าเป็นต้องรบัประทาน  

คดิเป็นร้อยละ 69.5 ช่วงเวลาทีซ่ือ้ 12.00-18.00 น. คิดเป็น 

ร้อยละ 51.8 ไปซือ้อาหารพร้อมรบัประทานคนเดยีว คิดเป็น 

ร้อยละ 64.8 ตัดสินใจซื้ออาหารพร้อมรับประทานด้วย 

ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.5 ความถี่ในการซ้ืออาหารพร้อม 

รบัประทานไม่แน่นอน คดิเป็นร้อยละ 43.5 ค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้อต�่ากว่า 100 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ 

เลือกซื้อไส้กรอกต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 34.5 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน ในเขต 

จงัหวดัปทมุธาน ีพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ  

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือนและ 

รายจ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

อาหารพร้อมรับประทาน 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของ 

อาหารพร้อมรบัประทานของเซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตจงัหวดั 

ปทมุธานีกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารพร้อมรบัประทาน  

พบว่า ปัจจัยการตลาดของอาหารพร้อมรับประทานของ 

เซเว่นอีเลฟเว่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

อาหารพร้อมรับประทาน

อภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ 

การเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในเซเว่น 

อีเลฟเว่นในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย มีประเด็น 

ที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ 

เลือกซ้ืออาหารพร้อมรับประทานของเซเว่นอีเลฟเว่นใน 

จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต�่ากว่า 25 ปี  

ระดบัการศกึษา ปวช/ปวส/อนุปรญิญา และมีสถานภาพโสด  

อาชีพเป็นนักศึกษา รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท มีรายจ่าย 

ต�่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 

2. พฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารพร้อมรบัประทาน 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อเพราะอยู่ใกล ้

ที่พัก-ที่ท�างาน เหตุจูงใจในการซื้อได้จากการโฆษณา  

และซื้ออาหารพร้อมรับประทานเมื่อมีความจ�าเป็นต้อง 

รับประทาน ช่วงเวลาที่ซื้อ 12.00-18.00 น. และไปซื้อ 

อาหารคนเดียวซื้ออาหารด้วยตนเอง เลือกค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้อต�่ากว่า 100 บาท ต่อครั้ง และเลือกซื้ออาหารประเภท 

ไส้กรอกชนิดต่างๆ 

3. ปัจจัยการตลาดของอาหารพร้อมรับประทาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่ง 

สอดคล้องกับการวิจัยของ รุจิณา นามแก้ว (2551) วิจัย 

เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

ในร้านสะดวกซื้อในสถานีน�้ามันในเขตจังหวัดปทุมธานี  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ 

ปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ บรรจง สุวรรณกิจ (2552) วิจัยเรื่อง 

ทัศนคติของผู ้บริโภคอาหารจานด่วนที่มีผลต่อปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารจานด่วนในศูนย ์

การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยการตลาดของ 

อาหารจานด่วน และให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยการตลาด  

อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากรบริการ ด้านราคา ด้านส่งเสริม 

การตลาด และด้านภาพลักษณ์องค์กร ตามล�าดับ

ผู ้วิจัยขออภิปรายแต ่ละประเด็นของป ัจจัย 

การตลาด ดังนี้คือ

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากเป็นอันดับหนึ่งของปัจจัยการตลาด อาจเป็น 

เพราะอาหารพร้อมรับประทานมีคุณภาพ สด สะอาด และ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพร้อมรับประทาน  

เพราะใช้ความรวดเร็วในการรับประทานเพราะความเร่งรีบ 

ในการเดินทางและเวลาเดินทางไปท�างาน และผู ้ตอบ 

แบบสอบถามยังให้ความส�าคัญมากกับประเด็นย่อยอันดับ 

แรกของผลิตภัณฑ์ คือ การมีอาหารให้เลือกหลากลาย  

ดังนั้น องค์กรควรจัดอาหารให้มีความหลากหลายในการ 

เลือกซื้อ

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมาก 

กับประเด็นย่อยอันดับแรก คือราคาถูกกว่าท้องตลาด  
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ดังนั้นองค์กรควรเปรียบเทียบราคาอาหารที่อยู ่บริเวณ 

ใกล้เคียง และท่ีร้านสะดวกซื้ออื่น เพื่อมาตั้งราคาให้ผู้ซื้อ 

ได้เลือกซื้อ และควรมีหลายราคาให้เลือกซื้อ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ เวลา 

เปิดท�าการบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสะดวกเวลาในการ 

ซื้อองค์กร จึงควรเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่ผู้ซื้อจะซื้อ 

เมื่อไรก็ได้ 

ด้านส่งเสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากต่อประเด็นย่อยอันดับแรก คือ มีรูปภาพของ 

อาหารพร้อมรับประทานแนะน�าในร้านสะดวกซื้อ ดังนั้น 

องค์กรควรมีภาพอาหารพร้อมรับประทานทุกชนิดติดอยู่ 

ในร้านเพื่อการเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น และควรเป็นภาพที ่

สวยงามน่าซื้อ

ด้านบุคลากรบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากกับประเด็นย่อยอันดับแรก คือ พนักงานมีความ 

รอบรู้ในอาหารพร้อมรับประทาน ดังนั้นองค์กรควรจัดให้ 

บุคลากรท่ีขายอาหารพร้อมรบัประทาน รอบรูใ้นเรือ่งอาหาร 

พร้อมรับประทานทุกชนิดในร้าน เพื่อแนะน�าผู้มาซื้อได้

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคญัมากต่อประเดน็ย่อยอนัดบัแรก คอื ร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่นมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน  

ดังนั้นองค์กรควรสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีชื่อเสียง และ 

มีความโดดเด่นในการตั้งชื่อร้านสะดวกซื้อให้ผู ้ซื้อจดจ�า 

ได้ง่ายเช่น “หิวไหม” เป็นต้น 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการ 

เลือกซื้อชนิดอาหารพร้อมรับประทาน พบว่า ความสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเด็นมีอิทธิพลและ 

มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน ดังนั้นองค์กร 

จึงควรให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับชนิด 

อาหารพร้อมรับประทาน พบว่า มีความสัมพันธ์ วิเคราะห์ 

ได้ว่า ปัจจัยการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อชนิดอาหาร 

พร้อมรบัประทาน ดังนัน้องค์กรควรให้ความส�าคัญกบัปัจจยั 

การตลาด และควรให้การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อกระตุ้นผู้ซื้อให้มาเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายในการ 

เลอืกซือ้อาหารพร้อมรบัประทาน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  

มีอายุต�่ากว่า 25 ปี การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพ 

โสด เป็นนักเรียน นักศึกษา 

2. ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาด ทุกด้าน 

เนื่องจากมีความส�าคัญและมีผลต่อการเลือกซื้ออาหาร 

พร้อมรับประทานและควรส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

3. ควรจัดอาหารประเภทไส้กรอกต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อ 

ต้องการเลือกซื้อ และควรจัดให้หลากหลายชนิด และมี 

หลายราคา 

4. ควรจัดมีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลาย 

เพื่อการเลือกซื้อ

5. ควรมีอาหารพร้อมรับประทานที่มีราคาถูกกว่า 

ท้องตลาด

6. ควรเป ิดบริการอาหารพร ้อมรับประทาน 

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อสะดวกในการเลือกเวลาซื้อ

7. ควรมีรูปภาพของอาหารพร้อมรับประทาน 

แนะน�าในร้านจ�าหน่าย เพื่อผู้ซื้อจะได้เลือกได้ถูกต้อง 

8. พนักงานควรมีความรอบรู ้อาหารพร ้อม 

รับประทานเพื่อแนะน�าและอธิบายให ้ผู ้ซื้อได ้ทราบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร 

9. ควรสร้างความประทับใจในซื้อร้านอาหาร 

สะดวกซื้อ ให้ผู ้ซื้อได้จดจ�าและจ�าชื่อได้ และพยายาม 

โฆษณาชื่อร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้ลูกค้าเตือนความจ�าและ 

คิดถึงเซเว่นเมื่อเวลาหิว
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม; ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์; ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่าง 

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอ�าเภอบางนา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 510 คน กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 222 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30-39 ปี สถานภาพสมรส  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต�าแหน่งระดับพนักงาน ประสบการณ์ในการท�างานกับองค์กร 5-10 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

10,000-20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-1 ปี และนับถือศาสนาพุทธ; โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็น 

ต่อวฒันธรรมองค์กรเชงิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง; โดยภาพรวมพนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

อยู่ในระดับปานกลางและวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก

ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, พนักงานบริษัทเอกชน

Abstract

This servey research aims to study personal factors of respondents; the opinions on the creative  

organizational culture and the opinions on the motivation of work performance and the relationship  

between the creative organizational culture and the motivation of work performance. Questionnaires were  

used to collect data from 222 employees selected from 510 employees in Bang-na District. Statistics  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ กรรณิกา บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลกเนื่องจากภาวะวิกฤติ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อ 

ภาวะการแข่งขนัในธรุกจิต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

ท�าให้ แต่ละองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจในการ 

ท�างานให้กับพนักงานเพ่ือสร้างและพัฒนาคุณภาพของ 

ผลผลิตและเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน เพื่อท่ีจะท�าให ้

องค์กรสามารถผ่านพ้นวกิฤตเิศรษฐกจิไปให้ได้ การก�าหนด 

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่พึงปรารถนาและสามารถใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรมีความ 

ส�าคัญกับทุกองค์กร เนื่องจากสามารถใช้เป็นแนวทาง 

ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน 

องค์กรและสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

องค์กรจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องอาศยับคุลากร 

ที่มีอยู่ในองค์กร พนักงานในองค์กรเปรียบเสมือนกลไก 

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า หากพนักงาน 

ในองค์กรมแีรงจงูใจในการท�างานเพือ่ช่วยเพิม่ผลผลติและ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน องค์กรน้ันก็จะมีโอกาสที่ดี 

ที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจเพื่อสร้างองค์กรให ้

เข้มแข็งและสามารถต่อสู ้กับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าใน 

ปัจจุบันและยั่งยืนตลอดไป

used in analyzing the data were average, percentage, standard deviation, and correlation coefficients.  

The findings show that; the majority of respondents were male, aged.30-39.years, were married, earned  

a monthly income of 10,000-20,000 baht, and had work tenure of 0-1 year; the overall levels of  

opinions on the creative organizational culture of private companies were moderate. the overall levels  

of opinions on the motivation of work performance were moderate; the creative organizational culture  

and the motivation of work performance in private companies’ employees: it was found that the creative  

organizational culture was highly correlated with the motivation of work performance.

Keywords: creative organizational culture, motivation of work performance, private companies’  

      employees

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

องค์กรเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน บริษัทเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร 

3. เพือ่ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 

องค์กรเชิงสร้างสรรค์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

วัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้ำงสรรค์

1. มิติเน้นความส�าเร็จ

2. มิติเน้นสัจการแห่งตน

3. มิติเน้นบุคคลและ

   การกระตุ้น

4. มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ต�าแหน่งงาน

6. ประสบการณ์ในการ

   ท�างานกับองค์กร

7. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน

8. ศาสนา

แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน

1. ความพยายามกับ

   การปฏิบัติงาน

2. การปฏิบัติงานกับ

   ผลลัพธ์

สมมติฐำนกำรวิจัย

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ที่ม ี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  

มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ 

ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตอ�าเภอบางนา  

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 510 คน ค�านวณกลุ่มตัวอย่างที ่

เหมาะสมจากสูตรก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของทาโร ่

ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 222 คน วิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ  

40.5 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.6 ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7 ต�าแหน่งระดับพนักงาน  

คิดเป็นร้อยละ 55.4 ประสบการณ์ในการท�างานกับองค์กร  

5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.7 และนับถือ 

ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 45.5

2. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวม 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์  

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26) โดยเรียงความส�าคัญ 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มิติเน้นบุคคลและการกระตุ้น  

( X =3.37) มิติเน้นความส�าเร็จ ( X =3.28) มิติเน้นสัจการ 

แห่งตน ( X =3.21) และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ ( X =3.20) 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 

พนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อแรงจงูใจในการปฏบิติังาน อยูใ่น 

ระดับปานกลาง ( X =3.33) โดยเรียงความส�าคัญจากมาก 

ไปหาน้อย ได้แก่ ความพยายามกับการปฏิบัติงาน ( X = 

3.42) และการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ ( X =3.25) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรเชิง 

สร้างสรรค์กบัแรงจงูใจในการปฏบิติังานของพนกังานบรษิทั 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิง 

สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม 

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ที่ม ี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยมีประเด็นที ่

น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของ 
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พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีาย ุ30-39 ปี สถานภาพ 

สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีระยะ 

เวลาท�างานไม่เกิน 1 ปี นับถือศาสนาพุทธ

2. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ พนักงาน 

มีความคิดเป็นอยู ่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ 

พนักงานส่วนใหญ่ท�างานไม่ถึง 1 ปี จึงยังไม่ซึมซับ และ 

เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรดีพอ ซึ่งไม่สอดคลองกับ 

ผลงานวิจัยของ กมลวัทน์ จอมมาวรรณ (2551) วิจัยเรื่อง  

วฒันธรรมองค์กรทีม่ต่ีอแรงจงูใจในการท�างานของพนกังาน 

ในโรงงานอตุสาหกรรมเขตนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญอยู ่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นเพราะบริษัทนี ้

พนักงานมีอายุงาน 5 ปี จึงเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรม 

องค์กรอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากกับมิติเน้น 

บุคคล และการกระตุ้นในปัจจัยย่อยของวัฒนธรรมองค์กร 

เชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นองค์กรควรกระตุ้นแต่ละบุคคลให้ 

เข้าใจและรับเอาวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 

วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยขออภิปรายผล 

แต่ละปัจจัยย่อยไว้ดังนี้

มิติเน้นความส�าเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับ 

ประเด็นย่อยอันดับแรก คือ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความรู้ความสามารถอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นองค์กรควรจัด 

ให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถอย่าง 

สม�่าเสมอ

มติเิน้นสจัการแห่งตน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากกับประเด็นย่อย อันดับแรก คือ องค์กรเน้น 

คุณภาพของการปฏิบัติงานมากกว่าปริมาณงาน แต่ต้อง 

ไม่กระทบต่อเป้าหมายการผลิตขององค์กร ดังนั้นองค์กร 

ควรค�านึงถึงเรื่องนี้ให้มาก

มิติเน้นบุคคลและกระตุ้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมาก 

กับประเด็นย่อยอันดับแรก คือ องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนา 

บุคลากรเป็นส�าคัญ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความส�าคัญ 

ในการพัฒนาบุคลากรให้มาก

มติเิน้นไมตรสีมัพนัธ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญมากกับ 

ประเด็นย่อยอันดับแรก คือ เพื่อนร่วมงานและตนเองมี 

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นองค์กรควรให้มีการสร้าง 

ทีมงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อที่พนักงานจะได้มีความสัมพันธ์ 

ที่ดีอย่างยั่งยืน

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้อง 

กบัผลการวจิยัของ กลมวทัน์ จอมมาวรรณ (2551) ผลการ 

วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก อาจเป็น 

เพราะพนักงานส่วนใหญ่อายุงาน 5 ปี และบริษัทสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดแรงจูงใจ เพราะมีระยะเวลาในการ 

ท�างานค่อนข้างสูง โดยให้ความส�าคัญมากกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความพยายามกับการปฏิบัติงาน

ผู้วิจัยขออภิปรายประเด็นแต่ละประเด็นของแรง 

จูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ความพยายามกับการปฏิบัติงาน ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความ 

ส�าคัญมากกับหน้าที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จ 

ขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับส่ิงเหล่านี้

ความพยายามกับผลลัพธ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคญัมาก 

กับประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ องค์กรให้โอกาสเลื่อน 

ต�าแหน่งพนักงานที่ท�างานดี ดังนั้นองค์กรจึงควรเลื่อน 

ต�าแหน่งให้กบัพนกังานทีท่�างานดี จะท�าให้พนกังานเกดิแรง 

จูงใจในการท�างาน

4. การวิจัย ความสัมพันธ ์ระหว ่างระหว ่าง 

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร ้างสรรค ์กับแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิง 

สร้างสรรค์ทุกประเด็น มีความสัมพันธ์สูงมากกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเชิง 

สร้างสรรค์มอีทิธพิล หรอืมผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

ของพนักงาน บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
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องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนใน 

องค์กรสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศชาย อายุ 30-39 ปี  

สถานภาพสมรส มีระยะเวลาท�างานไม่เกิน 1 ปี เพราะ 

เป็นพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรม 

องค์กรเชิงสร้างสรรค์ ควรให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม 

องค์กรด้านมิติเน้นบุคคลเป็นส�าคัญ โดยให้มีการปฏิบัต ิ

หน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถอย่างสม�่าเสมอและ 

เน้นคุณภาพการปฏิบัติงานมากกว่าปริมาณงาน

2. องค์กรควรพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความจงรัก 

ภักดีต่อองค์กรให้มีความสัมพันธ์กันสม�่าเสมอโดยสร้าง 

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้ความส�าคัญกับหน้าที่ของ 

พนักงานเพราะจะส่งผลส�าเร็จต่อองค์กรและควรให้ความ 

ส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง

กมลวัทน์ จอมมาวรรณ. (2551). วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขต 

 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

 อีสเทิร์นเอเชีย.
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สภาพการผลิตและปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้
ในประเทศไทย*
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชิงส�ารวจน้ี มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม สภาพการผลิตของผูส่้งออก 

กล้วยไม้ในประเทศไทย ปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย และ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ 

การผลิตของผู้ส่งออกกล้วยไม้กับปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 222 คน จากผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย จ�านวน 515 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์แสควร์ และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี มีลักษณะการส่งออกดอกกล้วยไม้  

จัดหากล้วยไม้เพื่อการส่งออกโดยมีฟาร์มกล้วยไม้เป็นของตนเองและรับซื้อจากผู้เลี้ยงกล้วยไม้หรือพ่อค้าท้องถิ่น  

เปิดด�าเนินกจิการต�า่กว่า 10 ปี มรีปูแบบทางการตลาดในการส่งออกโดยซือ้ขายโดยตดิต่อกบัผูน้�าเข้าในต่างประเทศโดยตรง 

และส่งออกกล้วยไม้พนัธุห์วาย ประเทศทีม่กีารส่งออกกล้วยไม้มากทีส่ดุ คอื สหรฐัอเมรกิา ส่วนสภาพการผลติของผูส่้งออก 

กล้วยไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานครอบครัวที่ท�าครั้งคราว แรงงานจ้างที่ท�าประจ�า ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในที่ดิน 

ของตนเอง ใช้เงินทุนของตนเองหมุนเวียนในกิจการ และมีรูปแบบกิจกรรมและแรงงานที่ใช้โดยเพาะเลี้ยงกล้วยไม้  

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาการด�าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าแรงงานท่ีใช้ 

ในสวนกล้วยไม้ ที่ดินที่ใช้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ภูมิหลังของผู้จัดการ และรูปแบบกิจกรรมและ 

แรงงานที่ใช้ในการปลูกกล้วยไม้ มีความสัมพันธ์กับปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ: การผลิต, ปัญหาการด�าเนินงาน, ผู้ส่งออกกล้วยไม้

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ กรรณิกา บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกทีม่คีวามส�าคญัในเชงิเศรษฐกจิ 

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการส่งออกนับ 

พันล้านบาทต่อปี จัดให้เป็น 1 ใน 10 ของพืชที่มีความ 

ส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และปัจจุบันไทยเป็น 

ประเทศส่งออกกล้วยไม้อันดับ 1 ของโลก 

ตลาดในต่างประเทศของการส่งจ�าหน่ายกล้วยไม้ 

ของไทยแบ่งออกเป็น ตลาดเอเชีย ได้แก่ญี่ปุ ่น จีน  

เกาหลีใต้ โดยตลาดญี่ปุ่นเป็นลูกค้าที่ส�าคัญที่สุด มีความ 

ต้องการดอกกล้วยไม้สีอ่อน ทรงกลม ช่อยาว ซึ่งกล้วยไม ้

ที่ส่งไปญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 80 ส่งผ่านทาง ตลาดประมูล  

(Auction market) และร้อยละ 20 ส่งให้ผู้สั่งซื้อโดยตรง,  

ส�าหรับตลาดในยุโรป ได้แก่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อเมริกา  

ออสเตรเลีย โดยตลาดอิตาลีเป็นลูกค้าที่ส�าคัญ ในสหภาพ 

ยุโรป มีความต้องการกล้วยไม้สีขาว และสีเข้ม ช่อยาว  

Abstract

This survey research aims to study: personal factors of respondents; the production conditions  

and work problems of orchid exporters in Thailand and the relationship between the production  

conditions and work problems of orchid exporters in Thailand. Questionnaires were used to collect data  

from 222 sample selected from 515 orchid exporters. Statistics used in analyzing the data are average,  

percentage, standard deviations, and chi-square and Eta values. The findings show that: the majority of  

respondents were male, aged 41-50 years, had the education of lower than bachelor’s degree, produced  

and exported the orchids in their own farms, and also bought the orchids from orchid growers and  

local merchants, set up their businesses for less than 10 years, the marketing method used was direct  

contact with orchid importers, and exported the Wai orchids,the most important country have exported  

orchids is The United States of America; most of the respondents used family labor from time to time  

and regular workers, grew the orchids in their own plots of land, spent their own money, and the type  

of operation and labor were for growing orchids; the overall levels of opinions on the problems were  

moderate and it was found that labor, land, cash flow, manager’s backgrounds, types of activities and  

workers were correlated with the work problems of orchid exporters in Thailand.

Keywords: production conditions, work problems, orchid exporters

เช่น มาดาม ปอมปาดัวร์ บอมโจแดงมีลักษณะสีม่วงเข้ม  

โดยประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศคู่แข่งที่ 

ส�าคัญของกล้วยไม้ไทยในตลาด อเมริกา ญี่ปุ่น และตลาด 

ออสเตรเลยี ซึง่ส่งออกกล้วยไม้คณุภาพด ีช่อยาว ดอกใหญ่  

เช่นกัน

แต่ในขณะเดียวกั on the motivation of work  

performance นการผลิตกล้วยไม้ของไทยยังมีจุดที่ต้อง 

ปรับปรุงแก้ไข ในหลายๆ ด้าน เช่น เรื่องคุณภาพสินค้า 

ยังไม่สม�่าเสมอ ขาดข้อมูลการผลิต การตลาดทั้งในและ 

ต่างประเทศ ยังไม่มีตลาดกลางมาตรฐานกล้วยไม้ งานวิจัย 

ยังไม่ครบวงจร มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับค่าระวางขนส่งค่อนข้าง 

แพง ระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่ทันสมัย ปัญหาเหล่านี้ล้วน 

เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสู่ตลาดโลก  

ในขณะทีแ่นวโน้มความต้องการกล้วยไม้ในตลาดโลกเพิม่สงู 

ขึน้ทกุปี ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะได้ทราบปัญหา และอปุสรรค ของการ 
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ส่งกล้วยไม้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรจศึกษา สภาพ 

การผลิตและปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ 

ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม

2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตของผู้ส่งออกกล้วยไม้ 

ในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออก 

กล้วยไม้ในประเทศไทย

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการผลิต 

ของผู ้ส ่งออกกล้วยไม ้กับป ัญหาการด�าเนินงานของ 

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัญหำกำรด�ำเนินงำน
1. ปัญหาด้านการ

   วางแผนในการเตรียม

   ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก

2. ปัญหาด้านการปฏิบัติ

   การเตรียมผลิตภัณฑ์

   เพื่อส่งออก

3. ปัญหาด้านการ

   ควบคุมการเตรียม

   ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก

4. ปัญหาด้านการ

   ควบคุมสินค้าคงคลัง

5. ปัญหาด้านการตลาด

6. ปัญหาด้านสภาพ

   แวดล้อมภายนอก

   ธุรกิจ

ข้อมูลสภำพกำรผลิต
ของผู้ส่งออกกล้วยไม้

ในประเทศไทย
1. แรงงานครอบครัวที่ใช้ใน

   สวนกล้วยไม้

2. แรงงานจ้างที่ใช้ในสวน

   กล้วยไม้

3. ที่ดินที่ใช้ปลูกเลี้ยง

   กล้วยไม้

4. แหล่งที่มาของเงินทุน

   หมุนเวียนในกิจการ

5. รูปแบบกิจกรรมและ

   แรงงานที่ใช้ในการปลูก

   กล้วยไม้

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ลักษณะการส่งออก

5. ประเภทของระบบ

   การผลิตหรือการ

   จัดหากล้วยไม้เพื่อ

   การส่งออกของ

   กิจการใช้รูปแบบใด

   เป็นหลัก

6. ระยะเวลาในการ

   เปิดด�าเนินกิจการ

7. รูปแบบทางการ

   ตลาดในการส่งออก

8. พันธุ์ของกล้วยไม้

   ที่มีการส่งออกของ

   กิจการ

9. ประเทศที่มีการ

   ส่งออกกล้วยไม้ของ

   กิจการ

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพการผลิตมีความสัมพันธ ์กับป ัญหาการ 

ด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัย เรื่องสภาพการผลิตและปัญหาการ 

ด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย เป็นการ 

ศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ 
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สอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ส่งออกกล้วยไม้ใน 

ประเทศไทย จ�านวน 515 คน กลุ่มตัวอย่างได้จาก ตาราง 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ จ�านวน 222 คน  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วย 

คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ และค่าอีต้า

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้

สภาพการผลติของผูส่้งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย 

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 

ครอบครัวที่ท�าคร้ังคราว แรงงานจ้างที่ท�าประจ�า ปลูกเลี้ยง 

กล้วยไม้ในท่ีดินของตนเอง ใช้เงนิทนุของตนเองหมนุเวยีน 

ในกจิการ และมรีปูแบบกจิกรรมและแรงงาน โดยใช้เพาะเลีย้ง 

กล้วยไม้ ซึง่สอดคล้องกบั มาลรีตัน์ ทพิย์อารกัษ์วงษ์ (2543)  

ที่กล่าวว่า ปัจจัยการผลิตคือแรงงานที่ใช้ในสวนกล้วยไม้  

ได้แก่ แรงงานครอบครัว แรงงานที่จ้างประจ�าปลูกในดิน 

ตนเอง และมีทุนเป็นของตนเอง รปูแบบกจิกรรมเพาะเล้ียง 

กล้วยไม้

ปัญหาการด�าเนินงานของผู ้ส่งออกกล้วยไม้ใน 

ประเทศไทย โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ 

ต่อปัญหาการด�าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง และมี 

ปัญหามากเป็นอันดับแรกคือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ จรีะศกัดิ ์แซะวเิศษ (2546)  

วิจัยเรื่องปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ใน 

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด�าเนินงานของ 

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 

ปัญหาอันดับแรกคือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ โดย 

ภาพรวมมีความคดิเหน็ต่อปัญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง และ 

มีปัญหามากอันดับแรก คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีระศักดิ์ เซะวิเศษ (2546)  

วิจัยเรื่อง ปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ใน 

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด�าเนินงานของ 

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง  

และปัญหาอันดับแรก คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส�าคัญมากใน 

ประเด็นย่อยปัญหาด้านการวางแผนการเตรียมผลิตภัณฑ ์

เพื่อการส่งออก คือ การวางแผนล่วงหน้าในการผลิตหรือ 

จัดสายผลิตภัณฑ์ให้สมดุลกับค�าสั่งซื้อของลูกค้า ดังนั้น 

องค์กรต้องแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการวางแผนล่วงหน้าในการ 

ผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้สมดุลกับค�าสั่งซื้อของลูกค้า  

ให้ตรงจุดและตรงประเด็นกับปัญหา

ด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ผู้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยประเด็นแรก  

คือ ปัญหาจ�านวนของเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมีสูง  

ดังนั้นองค์กรควรแก้ปัญหาจ�านวนของเสียที่เกิดขึ้น เช่น  

การเน่าเสียจากการถูกเพล้ียดูดกินน�้าเล้ียง เป็นต้น

ด้านการควบคุมการเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อการ 

ส่งออก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัญหา 

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมการ 

ปฏิบัติงาน และประสานส่งออกทั้งระบบ ดังนั้นองค์การจึง 

ควรจดัหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถในการควบคุมปฏบิติังาน 

ให้เพียงพอ

ด้านปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัญหา การตัดสินใจในการ 

ควบคุมสินค้าคลังเกีย่วกบัจ�านวนและระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ดังนั้นองค์กรควรแก้ปัญหาการ 

ตดัสนิใจ ในการควบคมุสนิค้าคงคลงัในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ในการส่ังซื้อแต่ละครั้ง ให้เร็วที่สุด 

ปัญหาด้านการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญมากในปัญหาด้านราคา ดังนั้นองค์กรควรให้ความ 

ส�าคัญด้านราคา ควรเทียบราคาให้เหมาะสมกับต้นทุน  

และดูราคาของคู่แข่งหรือผู้ค้ารายอื่น เพื่อเปรียบเทียบ 

ราคาให้เหมาะสม

ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ ผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคญัมากกบัปัญหาการแข่งขนั ดงัน้ัน 

องค์กรควรศึกษานวตักรรมการตลาด โดยให้มผีลิตภณัฑ์ใหม่  

โดยผสมพันธุ์กล้วยไม้ให้ดูแปลกสีสันที่สวยงาม สร้าง 

มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ 
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โดยให้กล้วยไม้มีอายุนานขึ้น 

สภาพการผลิตมีความสัมพันธ์กับการด�าเนินงาน 

ของผู้ส่งออกกล้วยไม้ ดังนั้นควรให้ความส�าคัญมาก

ข้อเสนอแนะ

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ควรให้ความส�าคัญกับกล้วยไม ้

พันธุ์หวาย เพราะผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งกล้วยไม้พันธุ์นี้  

นอกจากน้ียังควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการผลิตทุก

ประเด็น เช่น ที่ดิน แรงงาน ต้นทุน ในการประกอบการ  

เพราะเป็นปัจจัยหลักในการผลิตกล้วยไม้

ส�าหรับป ัญหาที่ส�าคัญมากในการด�าเนินงาน  

ผู้ส่งออก คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ การ 

ขาดการวางแผนล่วงหน้าในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์  

ควรแก้ไขปัญหาจ�านวนของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการ 

ควบคุม การปฏบิตังิานและประสานการส่งออก การควบคมุ 

สินค้าคงคลังในเวลาที่เหมาะสม ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง  

แก้ไขปัญหาด้านราคา ด้านคู่แข่งและสภาพการผลิตทุก 

ประเด็นมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานส่งกล้วยไม้ส่งออก  

จึงควรให้ความส�าคัญ

เอกสารอ้างอิง

จิระศักดิ์ เซะวิเศษ. (2546). ปัญหาการด�าเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร 

 มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

มาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงค์. (2543). การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้สด. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร 

 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.



อริย์ธัช สุอุทัย1

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ*
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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงอิสระมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2553  

และศึกษาถึงนโยบายสาธารณะของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2553 ตลอดทั้งศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

ทางการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะของไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักการเมือง ทหาร ข้าราชการประจ�า  

นักวิชาการด้านการเมือง และนักธุรกิจ/ประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก  

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย ผลการศึกษา 

พบว่า (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยมีการเปล่ียนผู้น�าจ�านวน 6 คน และเปล่ียนรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับและ 

เมื่อการเมืองเปลี่ยนกลุ่มผลประโยชน์ก็ย่อมเปลี่ยนตามด้วย (2) นโยบายสาธารณะของไทยพบว่า แต่ละรัฐบาลต้อง 

แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการแข่งขันเชิงนโยบาย 

กันสูงมากและมีการน�านโยบายประชานิยมมาใช้มากขึ้น (3) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีต่อนโยบาย 

สาธารณะพบว่า เมื่อผู้น�าการเมืองเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายสาธารณะด้วย 

ค�ำส�ำคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผลกระทบ นโยบายสาธารณะ

Abstract

This research objective are to study (1) The political changes in Thailand for 1997-2010 (2)  

The public policy in Thailand for 1997-2010 (3) The affecting of political changes to public policy.  

This study were applied a qualitative approach which the documentary approach and interviews as  

descriptive analysis of data.The results showed that political changes in Thailand during 1997-2010. 

The authors focus on the change of political leadership which has led to as many as 6 people, 2  

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยมักจะขาด 

ความชัดเจนและความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย เนื่องจาก  

การเปลี่ยนผู้น�าในการบริหารประเทศ และคณะรัฐมนตรี 

บ่อยครั้งเกินไป ส่งผลกระทบต่อนโยบาย ซึ่งนโยบาย 

เป็นข้อความท่ีบอกให้ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

ขององค์กรหรือสังคม เป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งมีการรวบรวมเป้าหมาย และ แนวทาง หรือกิจกรรม  

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมผสานกัน (วิโรจน์ สารัตนะและ 

ประยุทธ ชูสอน, 2548 ,หน้า 32) นโยบายแบ่งความหมาย

ได้เป็น 2 กลุ่ม ความหมายแรกคือความหมายอย่างกว้าง 

จะมีหลายความหมาย เช่น หมายถึงสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจ 

กระท�า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล 

กับสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือการจัดการกับ 

ปัญหาต่างๆ ของสังคม ซึ่งนโยบายอย่างกว้างดังกล่าวไม่ 

สามารถแยกแยะระหว่างงานนโยบายและงานประจ�าได ้

อย่างชัดเจน ส่วนในความหมายที่สองคือความหมาย 

อย่างแคบได้ก�าหนดเป็นองค์ประกอบของนโยบายไว้ 4  

ประการ คือเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆที่ก�าหนดโดยรัฐบาลหรือ 

ผู้ที่มีอ�านาจ มีวัตถุประสงค์แน่นอน รัฐมีความเข้าใจจริงจัง 

Constitution and the political interest groups.The effect of the change in the political public policy,  

found that when political change leaders change and public policy changes. Groups of interest on  

the political parties and interest groups with opposing parties are also a result of the government that  

can not carry out the policy fully. The interest group became an important factor in affecting public  

policy. Researchers have suggested that, the candidate would be a House of Representatives should be  

qualified the knowledge and ability. Leadership would be integrity and ethics for politicians to apply  

to the selection of quality men into the country. The draft law, the constitution should require that the  

government is stable after four years of policy and policy management has elected to continue. The  

legislation is meant to detect and define the role of political capital in supporting the political parties  

and prevent fraud policy which will benefit a particular group.

Keywords: The political changes, affecting, public policy

ในการน�าไปปฏิบัติและอาจเป็นบวกหรือลบ หรือเป็นการ 

กระท�าหรืองดการกระท�าก็ได้ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 

2541, หน้า 5-7) โดยสาเหตุส�าคัญที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 

ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในช่วงระหว่างปี  

พ.ศ.2540-พ.ศ.2553 เนือ่งจากช่วงระยะเวลาดงักล่าวเกดิ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมอืงหลายอย่างทัง้ การประกาศใช้  

รัฐธรรมนูญถึง 2 ฉบับคือ ฉบับปี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ. 

2550 อีกทั้งมีการเปลี่ยนผู ้น�าหรือนายกรัฐมนตรีถึง  

6 คน รวมทั้งเกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ การท�า 

รัฐประหาร ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้น เมื่อ 

สภาพทางการเมืองเปล่ียนแปลง นโยบายสาธารณะต่างๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวย่อมได้รบัผลกระทบตาม 

ไปด้วย จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยสนใจอยากทราบถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยที่มีผลกระทบต่อ 

นโยบายสาธารณะ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540-2553

2. เพื่อศึกษาถึงนโยบายสาธารณะของไทย ตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2540-2553
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3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ทางการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะของไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ปี พ.ศ. 2540-2553

ผู้น�าทางการเมือง

(นายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญ

(พ.ศ. 2540)

(พ.ศ. 2550)

นโยบายสาธารณะ

กลุ่ม

ผลประโยชน์

ผล

กระทบ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้การพรรณนาและ 

การวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยน�าข้อมูลจากสภาพการณ ์

ทางการเมืองในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งศึกษานโยบายที่ 

แต่ละพรรคการเมืองน�าใช้ในการหาเสียงมาสรุปวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลู 

ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

1. นกัการเมือง ผู้ทีเ่คยมีบทบาทส�าคญัทางการเมอืง 

ในอดีตและปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนด 

นโยบายสาธารณะ

2. ทหาร ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง 

ทางการเมืองของไทย โดยได้สัมภาษณ์นายทหารระดับ 

นายพล เพื่อรับทราบมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

3. ข้าราชการประจ�า ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย 

4. นักวิชาการด้านการเมือง เพื่ออธิบายถึงการ 

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทางวิชาการ

5. นักธุรกิจ/ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก 

นโยบายสาธารณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการ 

ไปสัมภาษณ์จากผู ้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงทาง 

การเมือง ในกรณีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย 

ในปี พ.ศ. 2540-2553 นโยบายสาธารณะของไทยในช่วง 

เวลาดังกล ่าว และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

ทางการเมืองที่มีต ่อนโยบายสาธารณะในแง่มุมต่างๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ จากเอกสาร งาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เจาะลึก  

(in-depth interviews) ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์จะเป็น 

ข้อมลูแบบบรรยาย (descriptive) จากนัน้จะน�ามาวเิคราะห์ 

เพื่อเขียนรายงานผลการวิจัยและหาข้อสรุปพร้อมจัดท�า 

ข้อเสนอแนะต่อไป

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทยในช่วง 

ระหว่างปีพ.ศ. 2540-2553 พบว่า 1) ผูน้�าการเมอืง ซึง่มกีาร 

เปล่ียนผู้น�ามากถึง 6 คน 2) ด้านรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับคือ  

รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540 และปีพ.ศ. 2550 พบว่ามีการ 

แก้ไขในส่วนของข้อก�าหนด โดยเฉพาะด้านผู ้น�าทาง 

การเมือง ส่งผลให้การเมืองช่วงระยะเวลาดังกล่าวขาด 

เสถียรภาพ 3) ด้านกลุ่มผลประโยชน์พบว่า เมื่อใดท่ี 

การเมืองเปลี่ยน กลุ่มผลประโยชน์ซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนและ 

คัดค้านก็เปล่ียนตามไปด้วยเช่นกัน

2. นโยบายสาธารณะในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2540- 

2553 พบว่ารัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามข้อ 

ก�าหนดในรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ (ปีพ.ศ.2540 และปีพ.ศ. 

2550) โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้ง  

17 ข้อ ซึง่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมกีารแข่งขันเชิงนโยบาย 

กนัสูงมาก และมกีารน�านโยบายประชานยิมมาใช้กนัมากขึน้ 

3. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

มต่ีอนโยบายสาธารณะ พบว่าผูน้�าทางการเมอืงทีม่วีสิยัทศัน์  

แตกต่างกัน ท�าให้มุมมองต่อปัญหาต่างกัน และแนวทางใน 

นโยบายเพื่อแก้ปัญหามีความต่างกัน ดังนั้นเมื่อการเมือง 

เปลี่ยน ผู้น�าก็เปลี่ยน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบาย 

สาธารณะด้วยเช่นกัน



131

กำรอภิปรำยผล

ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน�ามาอภปิรายดังนี้

1. ผู ้น�าทางการเมือง การเมืองในช่วงปีพ.ศ.  

2540-2553 ยังคงขาดเสถียรภาพเห็นได้จากการเปล่ียน 

ผู ้น�าบ่อยไม่ว่าจะเป็นผลจากเงื่อนไขข้อกฎหมายของ 

รัฐธรรมนูญหรือการเกิดปฏิวัติรัฐประหารก็ตาม 

2. รฐัธรรมนญูทัง้ปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2550  

มีการก�าหนดการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองทั้ง 

จากตัวบุคคลและกรรมการบริหารงานพรรค ซ่ึงมีโทษ 

สูงสุดถึงข้ันยุบพรรค แม้ที่มาของรัฐธรรมนูญต่างกันและ 

มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกัน ดังน้ันจึงควรมีการต้ังคณะ 

กรรมการขึ้นมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมและ 

เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

3. กลุ ่มผลประโยชน์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลง 

ทางการเมืองเกิดขึ้น กลุ่มผลประโยชน์ก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ จ�าลองนาค (2548) ซึ่ง 

กลุ่มผลประโยชน์จ�าแนกเป็น กลุ่มทุนคือ กลุ่มที่ให้การ 

สนับสนุนในลักษณะเงินทุนหรืออื่น กับพรรคโดยจะมีส่วน 

ของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และกลุ่มมวลชนคือ 

กลุ่มท่ีมีความเห็นร่วมกัน ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

ต่อแนวทางบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้น

นโยบำยสำธำรณะในช่วงปี พ.ศ. 2540-2553

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้มีการก�าหนดไว้  

โดยภาพรวมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงตามที่ได้ 

แถลงไว้ ซ่ึงปรากฏอยู่หลายนโยบาย เช่น นโยบายด้านการ 

ศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ที่ยังพบปัญหาร้องเรียนว่าฟรีเพียงค่า 

อุปกรณ์การเรียน และเงินอุดหนุนจากรัฐบางส่วนเท่านั้น  

ซึ่งรัฐต้องสามารถชี้แจงประเด็นต่างๆ ต่อประชาชนได้ 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง

ที่มีต่อนโยบำยสำธำรณะของไทย

จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

มีผลต่อนโยบายสาธารณะ เห็นได้ชัดเจนว่า รัฐบาลในชุด 

ต่างๆ มีแนวทางในการก�าหนดนโยบายที่แตกต่างกัน  

ทั้งทางด้านวิสัยทัศน์ของผู ้น�าเงื่อนไขข้อกฎหมายใน 

รัฐธรรมนูญ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบ 

ต่อนโยบายสาธารณะดังนี้

1. ผู้น�าทางการเมือง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวม ี

วิสัยทัศน์และการให้ความส�าคัญในนโยบายต่างกัน แต่ท้าย 

ที่สุดนโยบายที่ได้รับความชื่นชมและน�ามาใช้มากท่ีสุดคือ 

นโยบายประชานิยม แต่การด�าเนินการที่จะได้ผลชัดเจน 

หรือไม่นั้นอยู่ที่ความสามารถของผู้น�าโดยสอดคล้องกับ 

แนวความคิดของ แจ็ค ซี.พลาโน(Plano, 1973) กล่าวว่า  

ผู้น�าต้องมีความสามารถในการควบคุมบริหารงาน และ 

ตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

2. รฐัธรรมนญู ซึง่ได้ก�าหนดกรอบนโยบายพืน้ฐาน 

แห่งรัฐไว้นั้น รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้การ 

แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นการแสดงเจตจ�านงในการ 

ด�าเนินงานซึ่งต้องปฏิบัติตามนั้นโดยต่างจากรัฐธรรมนูญ 

ฉบับก่อนหน้าที่ระบุเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการ 

เท่านั้น ท�าให้ในการออกนโยบายนอกจากต้องตรงตาม 

กรอบนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วต้องค�านึงถึงความเป็น 

ไปได้ทางปฏิบัติด้วย

3. กลุม่ผลประโยชน์ ในด้านของกลุม่ทนุทีส่นบัสนนุ 

พรรคการเมืองนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดสุภางค์  

เตชเถกงิ (2545) ทีศ่กึษาการเมอืงในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทย 

ปกครองด้วยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในส่วน 

ที่ว่าประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น กลุ่มทุนสามารถยึด 

พื้นที่ทางการเมืองได้แทบทั้งส้ิน 

ข้อเสนอแนะ

จากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาได้ 

ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

1. ผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกต้ังควรผ่านตรวจสอบ  

ด้านความรู้ความสามารถ ภาวะผู้น�าคุณธรรมและจริยธรรม 

ส�าหรับนักการเมืองก่อนมาสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร

2. ควรมีการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญก�าหนดให้ 

รัฐบาลมีเสถียรภาพเพื่อบริหารนโยบายจนครบ 4 ปี แล้ว 
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เพื่อสร้างความเป็นธรรมและยุติธรรม

3. จัดระเบียบมวลชนควรมีการจ�ากัดสิทธิ 

บางอย่างที่ละเมิดกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น และค�านึงถึง 

หน้าที่ของตนเอง ด้วยการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและ 

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต่อมวลชนตามความเป็นจริง
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า; ปัจจัยทางด้านการตลาด; ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

200 คน ที่เป็นลูกค้าซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซี เขตคันนายาว และ 200 คนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัส เขตบึงกุ่ม  

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลลูกค้า 

ที่ซื้อสินค้าของห้างบิ๊กซี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน 

บริษัทเอกชน ส่วนของห้างเทสโก้ โลตัส ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ; พฤติกรรมการซ้ือสินค้า ของห้างบ๊ิกซี ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะใกล้ที่ท�างาน/ 

สถานศึกษา ทราบข่าวจากโทรทัศน์ ไปซื้อสินค้าคนเดียว ซ้ือช่วงเวลา 18.01-23.00น. ซ้ือสินค้าครั้งละต�่ากว่า 100 บาท  

ช�าระเป็นเงินสด และซื้อสินค้าแผนกอาหารสด ส่วนของห้างเทสโก้โลตัส ส่วนใหญ่ซื้อเพราะคุณภาพของสินค้า ทราบข่าว 

จากโทรทัศน์ ไปซื้อสินค้ากับเพื่อน โดยซื้อช่วงเวลา 13.01-18.00 น. ซื้อสินค้าครั้งละ 301-500 บาท ช�าระด้วยบัตรเครดิต  

และซื้อสินค้าแผนกอาหารแห้ง ปัจจัยการตลาดของห้างบิ๊กซีอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนของห้างเทสโก้โลตัสอยู่ในระดับมาก  

ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ามีความสมัพันธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าของห้างบิก๊ซแีละห้างเทสโก้โลตัส ปัจจยัการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัส

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ห้างบิ๊กซี ห้างเทสโก้โลตัส

Abstract

This survey research aims to study the customer behavior of buying goods at Big C and Tesco  

Lotus Supercenters and the relationship between marketing factors and customer behavior of buying  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด 

ใหญ่ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า (department store) ไ 

ด้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยช่วงหลังสงคราม 

โลกคร้ังที่ 2 โดยได้รับการพัฒนามาจากร้านค้าขนาดเล็ก  

ร้านค้าแบบดัง้เดมิ หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ “ร้านโชว์ห่วย”  

ซึ่งขายของในร้านเพียงไม่กี่ชนิด จนกระทั่งในปัจจุบัน  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน ธุรกิจ 

ของห้างสรรพสินค้า (department store) จึงพัฒนาการ 

ด�าเนินงานในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการ 

ทกุๆ อย่างได้ภายในอาคารหลงัเดยีว (one stop shopping)  

และใช้นโยบายราคาเดียวโดยไม่มีการต่อรองราคาและจัด 

สินค้าเป็นแผนก ทั้งนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้ 

และผู้รับบริการ (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2535, หน้า 43)

goods at Big C and Tesco Lotus Supercenters. Questionnaires were used to collect data from 200  

customers of Big C in Khannayao District and 200 customers at Tesco Lotus in Bungkhum District.  

Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta  

values. The findings show that: personal factors of respondents of Big C’s customers were female,  

aged 21-30 years old, single, held bachelor’s degree, worked in private companies, earned income of  

5,001-15,000 baht, had 1-2 family members, and lived in Khannayao areas while at Tesco Lotus’s  

customers were female, aged 31-40 years old, married, held bachelor’s degree, worked in government  

agencies/state enterprises, earned income of 5,001-15,000 baht, had 3-4 family members, and lived  

in Bungkhum areas. Most Big C’s respondents bought the products because of proximity to homes,  

learned about product sales from television, went shopping alone, bought products during 18.01-23.00  

hours, sent less than 100 baht per purchase, paid with cash. Most Tesco Lotus respondents bought the  

the quality product, went shopping with friends, bought products during 13.01-18.00 hours, bought  

at the amount of 301-500 baht per purchase, paid with credit cards. Regarding marketing factors the  

overall opinions of Big C’s respondents were moderate while Tesco Lotus’s respondents were high .  

The relationship between personal factors and the customer behavior of buying goods at Big C and  

Tesco Lotus Supercenters were correlated.

Keywords: customer behavior of buying goods at Big C and Tesco Lotus Supercenters

สถานการณ์โดยรวมของธุรกิจห้างสรรพสินค้า  

(department store) ปัจจุบัน พบว่า หลายแห่งได้รับ 

ผลกระทบรุนแรงจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ก�าลังชะลอตัว  

เพราะมีปัญหาอุปทานส่วนเกิน คือ จ�านวนห้างสรรพสินค้า  

(department store) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ที ่

เกดิข้ึนในพืน้ทีเ่ขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และนอกจากนี้ 

ยังได้รับผลกระทบจากก�าลังซื้อของประชาชนที่ตกต�่า 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ทรุดตัวลงอย่างรุนแรง  

ประชาชนโดยทั่วไปลดการจับจ่ายใช้สอยลงตามก�าลังซื้อ 

ที่น้อยลง ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้า (department store)  

แต่ละแห่งประสบปัญหายอดขายทีล่ดลง ร้านค้าต่างๆ ภายใน 

ห้างสรรพสนิค้า (department store) ได้ทยอยปิดกจิการไป  

เพราะขายสินค้าไม่ได้ ท�าให้ปริมาณพื้นที่ว่างภายในห้าง 

สรรพสินค้า (department store) หลายแห่งเพิ่มมากขึ้น  
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จนเจ้าของห้างต้องหันมาใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการปรับตัว 

เพือ่ความอยู่รอด เช่น การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอื 

การปรับลดค่าเช่าพื้นที่ภายในห้าง 

ดังน้ันผู ้วิจัยซึ่งเคยปฏิบัติงานห้างเทสโก้โลตัส  

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

ในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัส เพ่ือผลการวิจัยจะเป็น 

ข้อมูลปรับปรุงนโยบายการตลาดให้เหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

2. ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าของห้างบิก๊ซี 

และห้างเทสโก้โลตัสของลูกค้า

3. ศกึษาปัจจยัทางด้านการตลาดของห้างบิก๊ซแีละ 

ห้างเทสโก้โลตัส

4. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูส่วนบคุคลของ 

ลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าในห้างบ๊ิกซีและห้าง 

เทสโก้โลตัส

5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้ 

โลตัส

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือก
ซื้อสินค้ำ ณ ห้ำง

เทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี
1. เหตุผลที่ซื้อ

2. แหล่งข้อมูล

3. ผู้มีส่วนร่วมในการ

   ซื้อสินค้า

4. ช่วงเวลาในการซื้อ

5. ความถี่ในการซื้อ

6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

7. วิธีช�าระเงิน

8. แผนกที่ซื้อ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. การศึกษา

5. อาชีพ

6. ต�าแหน่ง

7. รายได้

8. จ�านวนสมาชิก

9. เขตที่พักอาศัย

ปัจจัยกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการ

   จัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านบุคลากรบริการ

6. ด้านภาพลักษณ์

   องค์กร

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้ 

โลตัส

2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัส

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในห้าง 

บิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัสเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และหาความเชื่อม่ันของ 

เครื่องมือ โดยวิธีของคอนบราคได้ค่าความเชื่อมั่น R = .84  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซี  

เขตคันนายาว และลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัส  

เขตบึงกุ่ม ซึ่งไม่สามารถนับจ�านวนได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
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ในการวจิยัคอื ลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้าในห้างบิก๊ซ ีจ�านวน 200 คน  

และห้างเทสโก้โลตัส จ�านวน 200 คน การหากลุ่มตัวอย่าง 

ที่เหมาะสม โดยหาค่าจากตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ของทาโร่ยามาเน่ วิธีสุ่มตัวอย่างเป็นแบบอย่างง่ายและมี 

ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผล 

ด้วยคอมพวิเตอร์ สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซี ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.5 อายุ 21-30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 45.0 มสีถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 59.0 การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 เป็นพนักงานบริษัท 

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ต�าแหน่งพนักงาน คิดเป็น 

ร้อยละ 74.5 มีรายได้ 5,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

54.5 มีสมาชิกในครอบครัวจ�านวน 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ  

47.5 และพักอาศัยในเขตคันนายาว คิดเป็นร้อยละ 63.0

ข้อมูลลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้าในห้างเทสโก้ โลตสั ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ65.0 อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 37.0 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 79.5  

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.0 เป็น 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 34.0  

ต�าแหน่งพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีรายได้ 5,001- 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีสมาชิกในครอบครัว 

จ�านวน 3-4 คน คดิเป็นร้อยละ 73.0 และพักอาศยันอกเขต 

บึงกุ่ม คิดเป็นร้อยละ 47.0 

2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้าง บิ๊กซี ส่วนใหญ่ 

ซื้อเพราะใกล้ที่ท�างาน/สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.5  

ทราบข่าวจากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 38.5 ไปซื้อสินค้า 

คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 76.0 ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 18.01- 

23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 81.5 ซื้อสินค้า 2 สัปดาห์ต่อครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 76.0 ซื้อสินค้าครั้งละ ต�่ากว่า 100 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 51.0 ช�าระเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 69.0  

และซื้อสินค้าแผนกอาหารสด คิดเป็นร้อยละ 51.5 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส  

ส่วนใหญ่ซื้อเพราะคุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 28.0  

ทราบข่าวจากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22.0 ไปซื้อสินค้า 

กับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 45.5 โดยซื้อสินค้าในช่วงเวลา  

13.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.5 ซื้อสินค้าไม่แน่นอน  

คิดเป็นร้อยละ 40.0 ซื้อครั้งละ 301-500 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 38.0 ช�าระด้วยบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 33.5  

และซื้อสินค้าแผนกอาหารแห้ง คิดเป็นร้อยละ 29.5 

3. ปัจจัยการตลาดของห้างบิ๊กซี ลูกค้าส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดของห้างบิ๊กซี อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ( X =3.06) โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

การตลาด เรยีงจากมากไปหาน้อยดังนี ้ด้านราคา (X =3.39)  

ด้านบุคลากรบริการ ( X =3.31) ด้านภาพลักษณ์องค์กร  

( X =3.17) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( X =3.14) ด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ( X =2.67) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

( X =2.67) ตามล�าดับ

ปัจจัยการตลาดบริการห้างเทสโก้โลตัส ลูกค้า 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดของห้าง 

เทสโก้โลตัสอยู่ในระดับมาก ( X =4.01) โดยให้ความส�าคัญ 

กับปัจจัยการตลาด เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน 

ภาพลักษณ์องค์กร ( X =4.15) ด้านบุคลากรบริการ  

( X =4.10) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.03) ด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( X =4.02) ด้านราคา ( X =3.90)  

และด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.87) ตามล�าดับ

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้า 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของห้างบิ๊กซีพบว่า ปัจจัย 

ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  

ของห้างบิ๊กซี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของห้างเทสโก้โลตัสพบว่า  

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

สนิค้า ของห้างเทสโก้ โลตสั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่.05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของห้างบิ๊กซีพบว่า ปัจจัย 

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
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ของห้างบิ๊กซี อยู่ในระดับปานกลาง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรม 

การเลือกซื้อสินค้าของห้างเทสโก้โลตัส พบว่า ปัจจัย 

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 

ของห้างเทสโก้โลตัส อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรรมการเลือกซื้อ 

สินค้าในห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัส อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ห้ำงบิ๊กซี

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าห้างบิ๊กซี กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของห้างบิ๊กซี ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  

ท�างานในบริษัทเอกชนเป็นงานประจ�ามีต�าแหน่งเป็น 

พนักงาน มีรายได้ 5,001-15,000 บาท จ�านวนสมาชิก 

ในครอบครัว 1-2 คน และพักอาศัยในเขตคันนายาว  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิไลวรรณ ไพบูลย์ (2549)  

วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในห้าง 

เทสโก้โลตัส คลอง 4 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้าเป็นเพศหญิง และท�างานบริษัทเอกชน 

ส่วนการเลือกซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด 

เนื่องจากผู้ซื้อเป็นผู้หญิงต้องน�าอาหารสดไปปรุงอาหาร 

หลากหลายชนดิ ให้กบัครอบครวัรบัประทาน เพราะผูซ้ือ้อยู่ 

ในเขตท่ีบ๊ิกซีต้ังอยูจ่งึสะดวกทีจ่ะน�าอาหารสดไปปรงุอาหาร 

ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าใน 

ห้างบ๊ิกซีพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ 

มากกับปัจจัยการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ศศิธร ลู่สมบูรณ์ (2552) วิจัยเรื่องพฤติกรมการเลือกซื้อ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปไส้กรอกของผู้บริโภคในดีสเคาน์สโตร์  

เขตจงัหวดัปทมุธาน ีผลการวจิยัพบว่า โดยภาพรวมผูบ้รโิภค 

ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม 

การเลือกซื้อ โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย  

คอื ด้านภาพลกัษณ์องค์กร ด้านบคุลากรบรกิาร ด้านส่งเสรมิ 

การตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา และด้าน 

ผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อ 

การเลือกปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับที่มีผลต่อ 

การเลือกต่อปัจจัยย่อยกับสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายในห้าง 

มีคุณภาพดี เป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ พงศา นวมครุฑ (2542) ได้ศึกษาด้านส่วนประสม 

ทางการตลาดค้าปลีกของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัด 

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความ 

ส�าคัญกับการมีสินค้าคุณภาพดี

ปัจจัยด้านราคา ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อการเลือก 

ปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยย่อยด้านราคาลูกค้าให้ความ 

ส�าคัญมากกับการช�าระด้วยบัตรเครดิตเป็นอับดับแรก  

ในการพกพาและใช้บัตรเครดิตได้ง่ายและสะดวก ซึ่ง 

ปัจจุบันลูกค้าจะพกบัตรเครดิตจับจ่ายใช้สอยเนื่องจาก 

มีความปลอดภัยกว่าการน�าเงินสดไปซื้อสินค้า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจ�าหน่าย ลูกค้าให้ความ 

ส�าคัญต่อการเลือกปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัด 

จ�าหน่าย ลูกค้าให้ความส�าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ  

สถานที่จ�าหน่ายอยู่ใกล้ที่ท�างาน สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ พงศา นวมครุฑ (2542) วิจัยเรื่องส่วนประสมทาง 

การตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัย 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับ 

สถานที่ต้ังไปมาสะดวกและเลือกซื้อสินค้าสะดวก 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ลูกค้าให้ความส�าคัญ 

ต่อการเลือกซื้อสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ที่ลูกค้าให้ความส�าคัญมากคือ การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ พงศา นามครุฑ (2542) วิจัยเรื่อง ส่วนประสม 

ทางการตลาดการค้าปลีกขนาดใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดคือ การแจกแผ่นพับ รายการ 

สินค้าพิเศษ

ปัจจัยด้านบุคลากรบริการ ลูกค้าให้ความส�าคัญ 

ต่อการเลือกซื้อสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อย 

อันดับแรก ลูกค้าให้ความส�าคัญมากคือ พนักงานใช้ค�าพูด 

ที่สุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พงศา นามครุฑ (2542) วิจัย 
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เรือ่ง ปัจจยัด้านส่งเสรมิการตลาดทางการค้าปลกีของร้านค้า 

ปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านบุคลากรบริการ 

พบว่า พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อ 

การเลือกปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร โดยปัจจัยย่อยด้าน 

ภาพลักษณ์องค์กรที่ลูกค้าให้ความส�าคัญมากอันดับแรก 

คือ องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่ง 

สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจปัจจุบัน กิจการประสบผล 

ส�าเร็จนอกเหนือจากปัจจัยการตลาดที่กล่าวมาแล้วคือ  

องค์การต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม อัน 

สบืเน่ืองมาจากสภาพสิง่แวดล้อมของโลกมกีารเปลีย่นแปลง  

เช่น การรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

ข้อมูลส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ 

สินค้าในห้างบ๊ิกซี วิเคราะห์ได้ว่า เพศหญิง พนักงาน 

บริษัทเอกชน อาศัยอยู่ในพื้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ 

สินค้าในห้างบิ๊กซี

ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ 

สินค้าในห้างบ๊ิกซี วิเคราะห์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรบริการ  

และภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า 

ที่ห้างบิ๊กซี

ห้ำงเทสโก้โลตัส 

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป้าหมายของห้าง 

เทสโก้โลตัส ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ  

วิไลวรรณ ไพบูลย์ (2549) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสคลองสี่ ผลการ 

วิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นเพศหญิง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัส  

ส่วนใหญ่ ซือ้เพราะสนิค้ามีคณุภาพ ซึง่อาจเป็นเพราะสนิค้า 

ส่วนใหญ่ที่ขายในห้างเทสโก้โลตัสมีการรับรองคุณภาพและ 

มีการรับประกันความพอใจ หากไม่พอใจยินดีคืนเงินให้แก่ 

ลูกค้า ลูกค้าจึงให้ความส�าคัญ และส่วนใหญ่ลูกค้านิยมซื้อ 

สินค้าแผนกอาหารสด เนื่องจากบรรยากาศดี สินค้าสดใหม่ 

และมีบริการทอด นึ่ง ย่าง ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวก 

ให้กับลูกค้า และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิไลวรรณ  

ไพบูลย์ (2549) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจ 

เลือกซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสคลองสี่ ผลการวิจัยพบว่า  

ลูกค้าชอบซื้อสินค้าแผนกอาหารสด

ปัจจัยการตลาดห้างเทสโก้โลตัสลูกค้า ให้ความ 

ส�าคัญต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าห้าง 

เทสโก้โลตัสอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ วิไลวรรณ ไพบูลย์ (2549) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและ 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างเทสโก้โลตัสคลองสี่  

ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อปัจจัยการตลาด 

อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัจจัย 

การตลาดจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านภาพลักษณ์องค์กร  

ด้านบคุลากรบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ

ผู ้วิจัยขออภิปรายแต ่ละประเด็นของป ัจจัย 

การตลาดดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อปัจจัย 

ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และให้ความส�าคัญมาก 

ต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ อันดับแรกคือ สินค้าที ่

น�ามาจ�าหน่ายมีคุณภาพดี ซึ่งเป็นเพราะห้างเทสโก้โลตัส 

มีการตรวจสอบสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายอย่างมีระบบและ 

มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพให้มีคุณภาพทุกรายการ 

ด้านราคา ลูกค้าให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อย 

ด้านราคา อันดับแรกคือ มีการผ่อนช�าระค่าสินค้า ซึ่งอาจ 

เป็นเพราะปัจจุบันลูกค้าประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น  

ลูกค้ามีค ่าใช ้จ ่ายต ่างๆ มากมายและต้องการรักษา 

สภาพคล่อง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความต้องการสินค้า 

หลายชนิด ดังนั้นจึงต้องการผ่อนช�าระค่าสินค้า

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ลูกค้าให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับมาก และให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยเป็น 

อับดับแรกคือ มีการจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่หาได้ง่าย  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรสรัญ วัชระพัฒนดิลก  

(2549) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้ซื้อสินค้าจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการ 



139

เลือกซื้อ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับมาก และให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยเป็น 

อันดับแรกคือ การให้สิทธิพิเศษเมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต 

ของทางร้าน สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของวไิลวรรณ ไพบลูย์  

(2549) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ห้างเทสโก้โลตัสคลองสี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อให้ความ 

ส�าคัญมากกับการช�าระเงินโดยบัตรเครดิต 

ด้านบุคลากรบริการ ลูกค้าให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก และให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยเป็นอันดับ 

แรกคือ พนักงานให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาด้วยความ 

เต็มใจทันเวลา และอาจเป็นเพราะพนักงานมีความเข้าใจ 

ในสินค้าและบริการจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ซึ่ง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชราภา สังวาลเพ็ชร (2551)  

วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าในห้างบิก๊ซี 

สาขารงัสิตและสาขาล�าลกูกา ผลการวจิยัพบว่า ลกูค้าให้ความ 

ส�าคญักบัพนักงานขาย เนือ่งจากมคีวามรูเ้ป็นอย่างดใีนการ 

แนะน�าสินค้า

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ลูกค้าให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยเป็นอันดับ 

แรกคอื ความมช่ืีอเสยีงขององค์กร ซึง่สอดคล้องกบัผลงาน 

วจิยัของ วชัราภา สงัวาลเพ็ชร (2551) วจิยัเรือ่ง พฤตกิรรม 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในห้างบิ๊กซีสาขารังสิตและสาขา 

ล�าลูกกา ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าให้ความส�าคัญกับความ 

มีชื่อเสียงขององค์กร

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะเพศหญิง และเป็น 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความสัมพันธ์กับการ 

เลอืกซือ้สนิค้า วเิคราะห์ได้ว่า เพศหญงิและเป็นข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ห้างเทสโก้โลตัส

ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ 

สินค้าที่ห้างเทสโก้โลตัสวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยการตลาด 

ทุกด้านมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างเทสโก้โลตัส  

ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ศศิธร ลู่สมบูรณ์ (2552)  

วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์แปรรปูไส้กรอก 

ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ เขตจังหวัดปทุมธานี ผลการ 

วิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปไส้กรอก 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังน้ี

ห้ำงบ๊ิกซี

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศหญิงและพนักงาน 

บริษัทเอกชน เพราะเป็นลูกค้าเป้าหมายในการซื้อสินค้า 

2. ควรพจิารณาการจ�าหน่ายอาหารสดให้หลากหลาย 

เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการและเป็นสินค้าที่มีก�าไรสูง 

อีกด้วย 

3. ควรมีส่งเสริมการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตของ 

ห้างแทนการใช้บัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆ เพราะจะเป็น 

การประหยดัค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทัง้การช�าระด้วยบตัรเครดติ 

ยังเป็นที่นิยมของลูกค้า

4. ควรเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าเน่ืองจาก 

ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าสินค้าในห้างบิ๊กซีมีคุณภาพดี

5. สถานที่ต้ังของห้างควรอยู่ใกล้ที่ท�างาน เพราะ 

ลูกค้านิยมซื้อเนื่องจากสะดวกในการเดินทาง 

ห้ำงเทสโก้โลตัส 

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศหญิงและข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

2. ควรให้ความส�าคัญกับการรับรองคุณภาพสินค้า 

เพราะลูกค้าต้องการ 

3. ควรเพิ่มความหลากหลายในแผนกอาหารสด  

เพราะลูกค้าต้องการซื้อ 

4. ควรให้ความส�าคัญกับการผ่อนช�าระสินค้าให้ 

มากขึ้น เช่น จัดรายการผ่อนดอกเบี้ย 0% 

5. ควรส่งเสรมิการช�าระเงนิด้วยบตัรเครดติของห้าง  

แทนการใช้บัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆ เพราะจะเป็นการ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากอีกทั้งการช�าระด้วยบัตรเครดิต 

ยังเป็นที่นิยมของลูกค้า

6. ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง 

สินค้าและบริการเป็นอย่างดีเพราะจะได้สามารถแก้ไข 
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ปัญหาให้กับลูกค้าได้เนื่องจากลูกค้าให้ความส�าคัญมาก

7. ควรให้พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าให้ 

มากข้ึนเพื่อสร้างความประทับใจและจะได้เป็นลูกค้าของ 

ห้างอย่างต่อเน่ือง

8. ควรจดักจิกรรมในด้านส่งเสรมิความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมให้มากข้ึนและท�าการสื่อสารให้ลูกค้าทราบ เพราะ 

สภาพแวดล้อมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากลูกค้า 

ให้ความส�าคัญมาก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

ห้ำงบิ๊กซี

1. ควรวิจัยเปรียบเทียบการเลือกซื้อสินค้าใน 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทดิสเคาน์สโตร์ทุกห้าง 

2. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อชื่อเสียงของ 

ห้างบิ๊กซีกับห้างอื่น

3. ควรวิจัยเรื่องการให้บริการในการซ้ือสินค้าของ 

ห้างบิ๊กซี 

4. ควรวิจัยความจงรักภักดีของลูกค้าต่อห้างบิ๊กซี 

5. ควรวิจัยปัจจัยการตลาดใดที่ส่งผลกระทบต่อ 

การตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากที่สุด

ห้ำงเทสโก้โลตัส

1. ควรวิจัยความพึงพอใจในการให้ บริการของ 

ห้างเทสโก้โลตัส 

2. ควรวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการแจกคูปอง 

ส่วนลดเงินสดให้กับสมาชิกคลับการ์ด 

3. ควรวิจัยการท�าการลดราคาของห้างในช่วง 

วันหยุดสุดสัปดาห์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของ 

ลูกค้าหรือไม่เพียงใด

4. ควรวจิยัความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอห้างเทสโก้โลตสั

5. ควรวิจัยเรื่องการขยายสาขาของห้างส่งผล 

กระทบต่อโชว์ห่วยรายย่อยของท้องถิ่นหรือไม่เพียงใด
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า; พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า;  

ปัจจัยทางด้านการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า; ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช ้

ไฟฟ้า; ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือลูกค้าที่ซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนในห้าง 

สรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี  

สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี; พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

ซื้อเพราะใกล้บ้าน ทราบข่าวหนังสือพิมพ์ ไปซื้อกับครอบครัว ซื้อช่วงเวลา 18.01-23.00 น. ช�าระด้วยเงินสด; ปัจจัย 

การตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก; ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า; ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน

Abstract

This survey research aims to study the personal factors of respondents; the customer behavior  

of buying electric products; the marketing factors affecting the customer behavior of buying electric  

products; the relationship between the personal factors and the customer behavior of buying, and the  

relationship between the marketing factors and the customer behavior of buying. Questionnaires were  

used to collect data from 400 customers selected from buyers of electric products imported from China  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจและเติบโตอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการผลิต 

ในภาคอุตสาหกรรมในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลจีน 

มีผลให้อุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเติบโต 

อย่างต่อเน่ืองและอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เนื่องจากปัจจัยด้าน 

บวกที่ประเทศจีนได้เปรียบในทุกประเทศทั่วโลก คือ การที ่

มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านบุคลากรเป็นจ�านวนมาก มีอัตรา 

ค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต�่าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและ 

ราคาขายต�่าอีกทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของ 

เทคโนโลยีในการผลิตที่สามารถรองรับความก้าวหน้าทาง 

อตุสาหกรรมของประเทศได้อย่างเหมาะสมและลงตวั ท�าให้ 

สินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ผลิตจาก 

ประเทศจีน มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นและมีส่วนแบ่ง 

ทางการตลาดในผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าในตลาดโลกอยูใ่น 

ปริมาณสูงในเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่มีการน�าเข้าสินค้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ประเทศไทย มีอัตราการน�าเข้าโดยรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน ต้ังแต่ พ.ศ.2546 มูลค่าการน�าเข้าอยู ่ที่  

จ�านวน 44,691.69 ล้านบาท และ พ.ศ.2550 มูลค่า 

การน�าเข้าอยู่ที่ จ�านวน 100,557.43 ล้านบาท และม ี

at department stores in Pathum Thani Province. Statistics used in analyzing the data were percentage,  

means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: majority of the  

respondents were female, aged 31-40 years old, married, held bachelor’s degree , worked in private  

companies, earned incomes of 5,001-15,000 baht, had 3-4 family members, and lived in Pathum Thani  

Province; majority of the respondents bought the products because of proximity to homes, learned  

about product sales from newspapers, went shopping with family members during 18.01-23.00 hours at  

uncertain times per week, spent less than 1,000 baht per purchase and paid with cash; overall opinions  

of the respondents on marketing factors were high; correlations were found between personal factors  

and customer behavior of buying; likewise, correlations were found between marketing factors and  

customer behavior of buying.

Keywords: customer behavior of buying electric products imported from China

อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 27.14 (ศูนย์เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์  

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร: 2551) การบริโภค 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนอนั ได้แก่ โทรทศัน์ ตู้เยน็ พดัลม  

แอร์คอนดิชั่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องเล่น 

ดีวีดี เครื่องเล่นซีดี เป็นต้น มีการแข่งขันทางการตลาด 

ค่อนข้างรนุแรงในทกุประเทศทัว่โลก รวมถงึตลาดเครือ่งใช้ 

ไฟฟ้าในครัวเรือนของประเทศไทยที่มีการบุกตลาดของ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีน และปริมาณการน�าเข้ามี 

แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากผลของการท�าข้อตกลงเปิด 

เสรีทางการค้า (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีนที่จะมีผลให้ในปี พ.ศ. 2010 ภาษีที่จะเรียก 

เก็บจากสินค้าที่น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้อง 

ลดลงเป็น 0%

ผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศพยายามปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทาง 

การตลาดหลงัจากทีต่ลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในประเทศไทย 

ถูกสินค้าน�าเข้าจากประเทศจีนเข้าแย่งส่วนแบ่งทางการ 

ตลาดของสินค้าประเภทนี้ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู ่ใน 

เกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง  

โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเป็น 
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ลูกค้าท่ีมีปริมาณมากและมีก�าลังซื้อค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ 

สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ความต้องการยังคงมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่องจากทั้งสองกลุ่มของลูกค้าที่นิยมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  

เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวและเอื้อต่อภาพลักษณ์ 

ทางสังคมของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดูมีฐานะดีขึ้น ดังนั้น สินค้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกที่ผลิตและน�าเข้าจากประเทศจีน 

ภายใต้ประโยชน์การใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของลูกค้า ได้จึงเป็นทางเลือกของบุคคลเหล่านี้และส่งผล 

ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีนมีการขยายตัวอย่าง 

ต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ประเทศจีนได้ถูกสังคมนานา 

ชาติประฌามว่ามสีนิค้าลอกเลยีนแบบและไม่มคีณุภาพเป็น 

จ�านวนมาก แต่ผูบ้รโิภคกย็งัคงเลอืกซือ้สนิค้าทีผ่ลติจากจนี 

และยังไม่มีผลงานวิจัยใดที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการเลือกซื้อ 

สินค้าท่ีผลิตจากประเทศจีน อีกทั้งประเด็นการส่งคืน 

ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ถูกเรียกเก็บออกจากตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและบาง 

ประเทศในยุโรป เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพและ 

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู ้บริโภค ตลอดจนนมปนเปื ้อน  

ท�าให้เป็นอันตรายเป็นอย่างมากกับทารกที่ดื่มนมจากจีน  

ผลประกอบการเกี่ยวกับสินค้า จากประเทศจีนจึงลดลง 

และถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อ 

ผลวิจัยจะน�ามาปรับปรุงนโยบายการตลาดของสินค้าที่ผลิต 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของลูกค้าเป้าหมายในห้างสรรพสินค้าอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

2. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ 

น�าเข้าจากประเทศจนีในห้างสรรพสนิค้าในจงัหวดัปทมุธานี

3. ศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดของเครื่องใช้ 

ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 

ปทุมธานี

4. ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบคุคลกบั 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศ 

จีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี

5. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดของ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีน่�าเข้าจากประเทศจนีในห้างสรรพสนิค้าใน 

จงัหวดัปทมุธานกีบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ 

น�าเข้าจากประเทศจนีในห้างสรรพสนิค้าในจงัหวดัปทมุธานี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรเลือก
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่

น�ำเข้ำจำกประเทศจีน
ในหัำงสรรพสินค้ำ
ในจังหวัดปทุมธำนี

- เหตุผลที่ซื้อ

- แหล่งข้อมูล

- ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ

- ช่วงเวลาในการซื้อ

- ความถี่ในการซื้อ

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

- วิธีการช�าระเงิน

- ชนิดของเครื่องใช้

  ไฟฟ้าน�าเข้าจากจีน

  ที่เลือกซื้อ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. การศึกษา

5. อาชีพ

6. ต�าแหน่ง

7. รายได้

8. จ�านวนสมาชิก

9. เขตที่พัก

ปัจจัยกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการ

   จัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริม

   การตลาด

5. ด้านบุคลากรบริการ

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนในห้าง 

สรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี

2. ปัจจัยการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจาก 

ประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานีมีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้า 

จากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยเป ็นแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่ซ้ือของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ที่น�าเข ้าจากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 

ปทมุธานซีึง่ไม่สามารถนบัจ�านวนได้ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการ 

วิจัยคือลูกค้าที่ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน 

ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ทราบจ�านวน 

ประชากร ผูว้จิยัจงึหากลุม่ตวัอย่างโดยหาได้จากสตูรก�าหนด 

ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้จ�านวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ม 

ตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ 

วิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์ 

สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 43.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 68.0  

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.5 ประกอบ 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ต�าแหน่ง 

พนกังาน คดิเป็นร้อยละ 20.3 มรีายได้ 5,001-15,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 56.3 มสีมาชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 65.5 และอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็น 

ร้อยละ 71.5

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช ้ไฟฟ้าที ่

น�าเข้าจากประเทศจนีในห้างสรรพสนิค้าในจงัหวดัปทมุธานี  

ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อเพราะใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 34.5  

โดยทราบข่าวหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ไปซ้ือกับ 

ครอบครัว คดิเป็นร้อยละ 37.8 ซือ้ช่วงเวลา 18.01-23.00 น.  

คิดเป็นร้อยละ 51.3 ความถี่ในการซื้อไม่แน่นอนคิดเป็น 

ร้อยละ 40.3ใช้จ่ายครัง้ละต�า่กว่า 1,000 บาท คดิเป็นร้อยละ  

37.8 ช�าระด้วยเงินสดและซื้อพัดลม คิดเป็นร้อยละ 48.8  

เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนในห้างเทสโก้โลตัสคือพัดลม  

คิดเป็นร้อยละ 23.8

3. ปัจจัยการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจาก 

ประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานีของลูกค้า 

ส่วนใหญ่ โดยภาพรวมลูกค้า มีความคิดเห็นต่อปัจจัย 

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ที่น�าเข้าจากประเทศจีน อยู่ในระดับมาก ( X =3.70) โดย 

เรียงล�าดับความส�าคัญของปัจจัยการตลาด จากมากไปหา 

น้อย ดังนี้ ด้านราคา ( X =3.93) ด้านการส่งเสริมการตลาด  

( X =3.91) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย( X =3.79) ด้าน 

ผลิตภัณฑ์( X =3.75) และด้านบุคลากรบริการ (X =3.14) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้า 

จากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานีพบว่า  

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้า 

ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศ 

จีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย 

การตลาดมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ้เครือ่งใช้ 

ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 

ปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

ผลจากการวิจัยได้ทราบข้อมูลที่จะเป็นฐานข้อมูล 

ลูกค้าเพื่อที่จะได้ทราบลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้คือ ลูกค้า 

เป้าหมายเป็นเพศหญิง ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของสมหญงิ ดษิฐวเิศษ (2551) วจิยัเรือ่ง ทศันคตขิองผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในครวัเรอืนทีน่�าเข้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี ผลการวจิยั 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน

ผลการวิจัยท�าให้ทราบพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน ทราบข้อมูลข่าวสาร 

ทางหนังสือพิมพ์ ดังนั้น การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีนควรให้ความส�าคัญ 

กับการให้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์

ผลการวิจัยปัจจัยการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ที่น�าเข้าจากประเทศจีน พบว่า ลูกค้าให้ความส�าคัญกับ 

ปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะสินค้า 

ของประเทศจีนระยะหลังมีการส่งเสริมการผลิตอย่าง 

ต่อเน่ือง มีสินค้าน�าเข้าบางตัวมีคุณภาพและได้รับความ 

นิยม ประกอบกับข้อตกลงเสรีทางการค้าท�าให้สินค้าจีน 

ได้ขยายออกสู่เอเชียและเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

และการบริการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหญิง  

ดิษฐวิเศษ (2551) วิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใน 

ครัวเรือนท่ีน�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดเครื่อง 

ใช้ไฟฟ้าน�าเข้าจากจีน อยู่ในระดับมาก

ความสัมพันธ ์ระหว ่ างข ้อมูลส ่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศ 

จีนในห้างดิสเคาน์สโตร์ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีความ 

สัมพันธ์ วิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเด็นมีผล 

ต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน  

ดังนั้น องค์กรควรให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ให้มาก

ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งป ัจจั ยการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศ 

จีนในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีความ 

สมัพนัธ์ วเิคราะห์ได้ว่า ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการเลือกซือ้ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้าจากประเทศจีน ดังนั้น องค์กรควร 

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับเพศหญิงและมี 

สถานภาพสมรส เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับราคาโดยตั้ง 

ราคาที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับคุณภาพ เพราะลูกค้าให ้

ความส�าคัญมากที่สุด

3.ควรพัฒนาและปรับปรุงบุคลากรบริการ เพราะ 

ลูกค้าให้ความส�าคัญ

4.ควรให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ลูกค้าเพราะทุกประเด็นมีผลต่อการเลือกซื้อ

5.ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน  

เพราะมีผลต่อการเลือกซื้อ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ใน 

ห้างอ่ืน 

2. ควรศึกษาคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น�าเข้า 

จากจีน 

3. ควรศึกษาความต้องการการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ที่น�าเข้าจากจีน 

4. ควรศึกษาปัญหาของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ 

น�าเข้าจากจีน
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา (1) ระดบัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

และ (2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรคือผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ประชากร 748 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 260 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) การมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยรวม 

แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รายได้ และความสัมพันธ์กับเด็กแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จังหวัดปทุมธานี

Abstract

This research aims to study (1) participative level of parents in kindergarten child’s developing  

reinforcement and (2) compare the participative level of parents in kindergarten child’s developing  

reinforcement. Questionnaires were used to collect data from 260 samples selected from 748 parents  

having children studying in early childhood centers in 2009 academic year, from 5 place. Statistics used  

in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, F-test (One-way ANOVA) and Scheffe’s  

test. The findings showed; (1) The participative level of parents in kindergarten child’s developments  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
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ควำมน�ำ

ในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ  

ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนัน้ 

ต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  

สังคม ทั้งองค์กรทางภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วม 

ไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า 

บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผล 

หรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตนสถานศึกษา 

ทีจ่ดัการศกึษาทกุระดบัจงึต้องปฏบิตัติามโดยการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนา 

บุคลิกภาพของชีวิตมนุษย์ เพราะ 5 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วง 

ที่ร่างกายและสมองมีอัตราในการเจริญเติบโตสูงมาก เมื่อ 

เปรียบเทียบกับวัยอื่น นับเป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการ 

พฒันาสงูสดุเป็นจงัหวะทองของการวางรากฐาน การพฒันา 

ความเจริญเติบโตในทุกด้าน ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดี  

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักจิตวิทยา 

และหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เด็กก็จะพัฒนาได้เต็ม 

ตามศักยภาพ เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  

และประเทศชาติ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2544, หน้า 1)

ดังน้ันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล จึงนับได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้การดูแลเด็ก 

reinforced the 4 aspects as a whole at a high level. (2) The participative level of parents in the early  

childhood centers with different age and education levels was a significantly different and however;  

there was no significant different when compared by parents occupation, income and relationship.

Keywords: Development of Children, The Early Childhood Centers, Pathumthani Province

ปฐมวัย และจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ หรือกิจกรรม 

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้ม ี

พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม  

และด้านสติปัญญาในศูนย์พฒันาเด็กเล็กส�าหรบัเด็กปฐมวยั 

ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะ 

เดียวกันผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยในทุกๆ ด้าน เพราะเด็กใช้เวลาอยู่ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเพียงหนึ่งในสามของเวลาที่เด็กอยู่กับครอบครัว  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็ก 

มากที่สุด จะต้องสร้างให้เด็กเป็นบุคคลที่มีความสามารถ 

ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข เด็กจะเจริญเติบโตได้ 

มากน้อยเพียงใด อยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นส�าคัญ ท่ีมี 

อิทธิพลอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  

คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4 ด้าน 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ 

ผู ้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก 4 ด้าน เมื่อจ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา  

อาชีพ รายได้ และความสัมพันธ์กับเด็ก

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผู้ปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  

ความสัมพันธ์กับเด็กต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดของวิจัย

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

องค์การบริหารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี มีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำร
ของเด็กปฐมวัยใน 

4 ด้ำน คือ
1. พัฒนาการด้าน

   ร่างกาย 

2. พัฒนาการด้าน

   อารมณ์และจิตใจ

3. พัฒนาการด้านสังคม

4. พัฒนาการด้านสติ

   ปัญญา

สถำนภำพ
ของผู้ปกครอง

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษา

3. อาชีพ 

4. รายได้ 

5. ความสัมพันธ์

   กับเด็ก

แนวคิดทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การมี ส ่ วนร ่ วมของผู ้ ปกครอง  (pa r en t  

involvement) หมายถึง ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน

ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของเด็ก และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา (นภเนตร ธรรมบวร, 2541, หน้า 31) 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey research)  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

จากผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจ�านวน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก จ�านวน 5 แห่ง ประชากร 748 คน 

โดยก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยสูตรการ 

ค�านวณของ ยามาเน่ (Yamane’s) ได้จ�านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 260 คน และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

ด้วยวิธีการจับฉลากจนครบขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  

ซึ่งสร้างขึ้นโดยประยุกต์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

น�าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน เพือ่ประเมนิความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และน�าแบบ 

สอบถามไปหาค่า IOC (Item Objective Congruence  

Index) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 น�าแบบสอบถามไป 

ทดลองใช้ (try out) และน�าแบบสอบถามหาค่าความเชือ่มัน่  

(reliability) โดยผลการหาความเชื่อมั่น (Cronbach ’s  

Alpha) รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 แบบสอบถามแบ่งออก 

เป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ปกครองที่ตอบแบบ 

สอบถามเป็นแบบเลือกตอบ(checklist)

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยแบ่งค�าถาม 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในส่งเสริมพัฒนาการ  

4 ด้าน จ�านวน 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ (checklist)  

โดยมลีกัษณะเป็นแบบทดสอบถามชนดิมาตราส่วน ประมาณ 

ค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิรทสเกล  

(Likert’s rating scale) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการการเรียนรู ้

เด็กปฐมวัยเป็นแบบค�าถามปลายเปิด (Open ended  

questionnaire) 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความแตกต่างจ�าแนกตามอายุ ระดับการ 

ศึกษา อาชีพ รายได้ และความสัมพันธ์กับเด็กโดยใช้ 

สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ 

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธ ี

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’S Method) 
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ผลกำรวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์

และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (4.12) และรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสูงสุดอยู่ใน 

ระดับมาก (4.19) รองลงมาคือการส่งเสริมพัฒนาการ 

ด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับมาก (4.17) การส่งเสริม 

พฒันาการด้านร่างกายอยูใ่นระดบัมาก (4.14) ต�า่สดุคือการ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก (4.01)

2. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ที่มีอายุ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รายได้ และ 

ความสัมพันธ์กับเด็กแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน โดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

อภิปรำยผล

การมีส ่วนร ่วมของผู ้ปกครองในการส่งเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย อภิปรายตามประเด็นดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ 

ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 4 ด้าน  

พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจาก 

ค่าเฉลีย่พบว่าผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิพฒันาการ 

ด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาได้แก่พัฒนาการด้านอารมณ์ 

และจติใจ และค่าเฉลีย่ต�า่สดุได้แก่พัฒนาการด้านสติปัญญา  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า  

181) ได้วิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่กับการมีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู้ของเด็กในประเด็นส�าคัญๆ พบว่า การเรียนรู้ 

ที่บ้าน (home learning) พ่อแม่สามารถเสริมการเรียนรู้ 

ของเด็กเพิ่มเติมจากการเรียนรู ้ในโรงเรียนได้โดยผ่าน 

กิจกรรมที่บ้าน เช่น การอ่าน การให้เด็กช่วยท�างานบ้าน  

การเล่นเกมในครอบครัว (family games) สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ จอห์น, อีริค และสเตฟาตานี (John, Erik,  

& Stephanie, 2000, หน้า 367-374) ศึกษาเรื่อง การมี 

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า  

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัย  

มี 3 ลักษณะ คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน การร่วม 

ในกิจกรรมที่โรงเรียน และการเข้าร่วมประชุมของโรงเรียน  

ส�าหรับผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วม พบว่า ผู้ปกครองที่ม ี

การศึกษาสูงกว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองท่ีมี 

การศึกษาน้อยกว่า และสอดคล้องกับประกาศใช้พระราช 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท�าให้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ 

เรือ่งของ การปฏริปูการศึกษาทางส่ือประเภทต่างๆ จงึส่งผล 

ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบข่าวสาร จึงท�าให้ผู้ปกครองเกิด 

ความเข้าใจการมีส่วนร่วมและทราบถึงบทบาทของตนเอง  

ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าเดิม ซึ่งสอดรับกับทฤษฎี 

องค์การสมัยใหม่ของไซมัน และมาร์ช (Siman & March)  

ทีอ่ธบิายว่า การทีม่นษุย์จะเลอืก ตดัสนิใจและร่วมกจิกรรมใด  

การตัดสินใจนั้นต้องมาจากข้อมูล ข่าวสาร หรือทางเลือก 

ที่มีอยู่นั้นต้องดีที่สุด (กวิน เสือสกุล. 2546, หน้า 74;  

อ้างอิงจาก Siman & March, 1965) 

จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร ช่วยสร้างความ 

สมัพนัธ์ระหว่างศูนย์พฒันาเดก็เลก็และชมุชนเป็นไปด้วยดี  

ทุกๆ ปีการศึกษาทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรม 

ต่างๆ และได้เชิญชวนผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง 

สม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้น�าในชุมชนเข้ามาร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ เป็นผู้จัด ทั้งนี้ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กต้องการให้ผูป้กครองเข้ามามบีทบาท และมส่ีวนร่วม 

ในด้านการจดัการศกึษาดงัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตั ิ

การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2545, หน้า11) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าในการจดัการศกึษา 

นั้นควรส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  

องค์ปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

มีส ่วนร่วมการจัดการศึกษา และในด้านหลักสูตรน้ัน  
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ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ดงันัน้จงึเป็นไปได้ว่า 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พันธ์ศักดิ์ ธีระศาสนต์ (2547, หน้า 83-84) ที่ได้ศึกษา 

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดประสบการณ์เพื่อ 

ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล กฟผ. 

แม่เมาะ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ  

ที่พบว่าผู้ปกครองมีบทบาทต่อการจัดประสบการณ์เพื่อ 

ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

นอกจากนี้ผลงานวิจัยของพูนทรัพย์ สิงห์ใหม่ (2547, หน้า 

47) ซึ่งศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

จัดการเรียนการสอนอนุบาลศึกษาตามแนวทางปฏิรูป 

การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนคร  

นครราชสีมา พบว่า การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองด้านผูเ้รยีน 

เกี่ยวกับด้านการพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกายให้เจริญ 

เติบโตตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ทุกข้ออยู่ใน 

ระดับมาก และผลงานวิจัยของ สุภาพร สุวรรณศรีนนท์  

(2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขต 

บางกอกน้อย พบว่าผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยใน4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ 

สังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวม 

และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้าน 

พฒันาการด้านสงัคมในระดบัมากโดยพบว่ามากกว่าทุกด้าน  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับพัฒนาการ 

ของเด็กในด้านการอยู ่ร ่วมกันในสังคม ตลอดจนการ 

ปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย และศาสนาทีน่บัถอื เช่นการไป 

ท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญทางศาสนา ซึ่งในปัจจุบันสังคม 

ไทยได้กล่าวถงึวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นไป สร้างความกงัวลให้กบั 

ผู้ปกครองท่ีกงัวลว่าเมือ่เดก็โตขึน้จะเปลีย่นแปลงไปในทาง 

ที่ไม่ดี ดังนั้นผู้ปกครองจึงปลูกฝังเด็กโดยการปลูกฝังเด็ก 

ให้เข้าใจในวฒันธรรม ซึง่จะเหน็ได้จากทีผู่ป้กครองพยายาม 

พาเด็กไปท�าบุญทุกวันส�าคัญทางศาสนา พยายามที่จะเป็น 

ตัวอย่างท่ีดีแก่เด็ก ในขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามรณรงค์ 

เพื่อให้เด็กที่จะเติบโตมานั่นมีความเป็นไทย นอกจากนี ้

ยังพบว่าผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี คตดี (2551) ที่ศึกษา  

เรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริม  

พัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงบอน อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด 

ปทุมธานี และพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  

ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม และด้านคุณธรรม  

จริยธรรม โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ในด้านสติปัญญาที่พบว่าผู ้ปกครองมีส่วนร่วม 

ในระดับมากเช่นกันแต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่ามีค่า 

เฉลี่ยต�่าสุด (4.01) ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ปกครอง 

มีส่วนร่วมในด้านการพาเด็กไปแหล่งเรียนรู ้ที่เหมาะสม 

เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก รองลงมาได้แก่การเปิดโอกาสให้ 

เด็กได้ซักถาม และตอบค�าถามที่เด็กอยากรู้ และการจัดหา 

ของเล่น เกมการศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องเดก็  

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุได้แก่การจดัสภาพแวดล้อมภายใน 

บ้านให้มมีมุเล่น และมมุประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม 

กับวัยของเด็ก

2. เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ 

ผู ้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก 4 ด้าน โดยจ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา  

อาชีพ รายได้ และความสัมพันธ์กับเด็ก จากผลการวิจัย 

พบว่า

2. 1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอายุของ 

ผู้ปกครองส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ 

เดก็ปฐมวยั ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าผูป้กครองทีอ่ายนุ้อยนัน้ 

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย น้อยกว่า 

ผู้ปกครองที่มีอายุมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ปกครอง 

ที่อายุยังน้อยยังไม่เข้าใจในเรื่องของบทบาทของพ่อแม่ 

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และอีกปัจจัยคงสืบเน่ือง 

มาจากพ่อแม่ที่มีอายุยังน้อย คงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ 

ท�ามาหากินซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา  

พรหมทอง (2545, หน้า 94) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเล้ียงดู 
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เด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายตาม 

ปัจจัยพื้นฐานของผู้ปกครองครอบครัวชาวประมง พบว่า  

ป ัจจัยด ้านการศึกษามีความสัมพันธ ์กับการส ่งเสริม 

พัฒนาการด้านร่างกาย และผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษา 

อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างจะ 

ยากจน มุง่แต่ท�ามาหากนิ โอกาสทีจ่ะเฝ้าลกูขณะเล่นมน้ีอย  

นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่าผู้ปกครองที่มีอายุมากที่สุด  

คอือาย ุ50 ปีข้ึนไป มแีนวโน้มทีจ่ะเข้าร่วมหรอืส่งเสรมิการจดั 

กจิกรรมมากว่าผูป้กครองทีมี่อายนุ้อย ทัง้น้ีผูป้กครองทีอ่ายุ  

50 ปี ข้ึนไปจะมีเวลามากขึ้นที่ใช้เวลาอยู่กับเด็ก 

2.2 ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่งผลต่อ 

การมีส ่วนร ่วมในการส ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิ 

การศกึษาต่างกนัส่งผลต่อการส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั 

ใน 4 ด้านแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิ 

ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อการ 

ส่งเสริมพัฒนาการแตกต่างจากผู ้ปกครองที่มีคุณวุฒ ิ

มัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษา 

หรือเทียบเท่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยแตกต่างจากผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิระดับอนุปริญญา  

ปริญญาตรี มากกว่าปริญญาตรี จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

ผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับมาก ย่อมส่งผลต่อ 

การมีส่วนร่วมในระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากผูป้กครองมองเหน็ 

ความส�าคัญในการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาการของเด็กซึ่ง 

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ วราภรณ์ นิลประพันธ์ (2546,  

หน้า 83) ท่ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 

ในการพัฒนาการศึกษาของบุตร โรงเรียนนิลประพันธ์  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาการศึกษาของบุตรด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

0.45 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วม 

อยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ และด้าน 

สงัคม ส�าหรบัด้านร่างกาย และด้านสตปัิญญา การมส่ีวนร่วม 

ของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของแฟรนทัชโซ ทิชช์ และชายส์. 

(Fantuzzo, Tighe,& Childs,2000: Abstract) ได้ศึกษา 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว : การประเมินปัจจัย 

ด้านต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการศึกษา 

ในวัยเด็กที่พบว่าพ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยม 

ตอนปลาย จะมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนและมีการประชุม 

ร่วมกับโรงเรียนในระดับที่สูงกว่า และงานวิจัยของจอห์น,  

อีริค และสเตฟาตานี (John, Erik, & Stephanie, 2000,  

หน้า 367-374) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในการศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า การมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัย มี 3 ลักษณะ คือการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน การร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน 

และการเข้าร่วมประชุมของโรงเรียน ส�าหรับผู้ปกครองท่ี 

เข้ามามีส่วนร่วม พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่าจะ 

เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาน้อยกว่า  

ส่วนผู้ปกครองที่มีการติดต่อกับโรงเรียนในระดับสูง ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

2.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์ 

กับเด็ก ต่างกันไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของผู้ปกครอง 

ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ แต่ส่ิงส�าคัญคือผู้ปกครองเข้าใจและ 

เห็นความส�าคัญของการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งการ 

จะเข้าใจได้ดีมองว่าผู้ปกครองเองต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ผู้ปกครองบางท่านมีรายได้ไม่มาก แต่ให้ความ 

ส�าคัญกับลูกมากกว่าส่ิงใด จึงได้ให้ความร่วมมือกับศูนย์ 

พฒันาเด็กเล็ก ในการส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยัรูปแบบ 

ต่างๆ ทัง้ทีพ่ยายามท�ากจิกรรมกบัลูกทีบ้่านในรปูแบบต่างๆ

ผูป้กครองทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัเด็กแตกต่างกนั 

ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่าจะเป็น พ่อ-แม่ ปู่- ย่า ตา-ยาย  

ต่างเห็นความส�าคัญในการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ 

เนื่องจากผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อ-แม่ ปู่- ย่า ตา-ยาย  

ย่อมมุ่งหวังให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นมานั้น มีความสมบูรณ์ทั้ง 

ด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้ปกครองได้ปฏิบัติต่อบุตรหลาน 

อย่างดี อาทิเช่น ผู้ปกครองจะให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วย 
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ความรกั ความอบอุน่ ให้ก�าลงัใจหรอืปลอบใจเมือ่เดก็ม ีปัญหา  

สอนกฎกตกิา หรอืมารยาททางสงัคมอย่างง่ายๆ ทีเ่ดก็ควรรู้  

เช่นการไหว้ การกล่าวค�า ขอบคณุ ขอโทษและการให้เด็กได้ 

เล่นกับเด็กคนอื่นๆ หรือพาเด็กไปเจอญาติพี่น้องในโอกาส 

ต่างๆ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ภทัราภรณ์ นนัทวงศ์  

(2545, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการ 

จดัการศกึษาของผูป้กครองนักเรยีน โรงเรยีนสงักดัเทศบาล 

นครล�าปาง พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

ผู้ปกครองนักเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการมส่ีวนร่วม 

ในการจัดการศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการมีส่วนร่วม 

ด้านการดูแลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 

น้อยมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัด 

เทศบาลนครล�าปางจ�าแนกตามสภาพทั่วไปและภูมิหลัง 

พบว่า ผู้ปกครองที่มีสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เพศ  

อายุ รายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ 

จดัการศกึษาไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้กครองทีม่สีภาพผลักดัน 

จากบุคคลอ่ืน ในการเป็นผูน้�า เป็นตวัแทน และเป็นสมาชกิ 

มีวุฒิการศึกษา มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษาแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับมาก จึงขอ 

เสนอแนะดังนี้

1. พัฒนาการด้านสังคมซึ่งจากงานวิจัยพบว่า 

ผู ้ปกครองให้ความส�าคัญกับพัฒนาการด้านดังกล่าวมา 

เป็นอันดับหนึ่งและเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า 

ผู้ปกครองให้ความส�าคัญในด้านการให้เด็กปฏิบัติตนตาม 

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ เช่นการไปท�าบุญ 

ตักบาตรในวันส�าคัญทางศาสนา รองลงมาได้แก่การฝึกให้ 

เด็กรู้จักการอดทน และรอคอย ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ควรให้ส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวโดยทางศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยต้องฝึก 

ให้เด็กรู้จักที่จะอดทนและรู้จักรอคอย ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กต้องประสานงานขอความร่วมมือกับผู ้ปกครอง 

ตลอดจนชุมชนเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีงามให้กับ 

ทรัพยากรของชาติ นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความเป็นไทย มีการจัด 

กิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาโดยเน้นความร่วมมือจาก 

ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

ตลอดจนปลูกฝังนสัิยทีดี่งาม และในประเด็นของการฝึกเดก็ 

ให้รู ้จักการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดีแม้ว่าทางผู้ปกครองม ี

ส่วนร่วมน้อยมากแต่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องให้ความ 

ส�าคัญโดยการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังการเป็นผูน้�า 

และผู้ตามเพราะในสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาต่างๆ นั้น 

เกิดจากการขาดภาวะผู้น�าและในขณะเดียวกับก็ไม่สามารถ 

ที่จะเป็นผู้ตามที่ดีได้
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ปัจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ*

Marketing Factor that Relate to Customer Behavior of Buying 
Savings Life Insurance of Siam Commercial Bank, 
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท�าประกันชีวิต; ปัจจัยการตลาดประกันชีวิต;  

พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์; ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรม 

การท�าประกันชีวิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ที่ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์จ�านวน  

6,000 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ที่ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เขตพื้นที่ 20  

(สุวรรณภูมิ) จ�านวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแคว์ และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มีอายุ 31-45 ปี สถานภาพสมรสมีบุตร การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ 25,001- 

50,000 บาท; ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาดประกันชีวิตอยู่ในระดับมาก; ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตจากตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 6-10 ปีต่อคร้ัง  

ระยะเวลาคุ้มครอง 15-20 ปีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยตนเอง มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 กรมธรรม์ ทุนประกันชีวิต  

มากกว่า 500,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันชีวิต มากกว่า 30,000 บาทซื้อประกันชีวิตจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บออม; ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และปัจจัย 

ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง

ค�ำส�ำคัญ: การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์, ธนาคารไทยพาณิชย์

Abstract

This survey research aims to study the personal factors of respondents; the marketing factors  

of savings life insurance, the customer behavior of buying savings life insurance; and the relationship  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์กรรณิกา บันสิทธิ์
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ควำมน�ำ

ธุรกิจการประกันชีวิต คือการยื่นข้อเสนอของ 

บริษัทประกันชีวิตต่อผู้เอาประกันเพื่อชดเชยรายได้ที่ต้อง 

สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจ�านวน 

ที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ 

ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัย คือ 

บคุคลทีต่กลงท�าสญัญาประกนัภยักบับรษัิทประกนัชวีติโดย 

อาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการ 

จ่ายเงินประกันชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คือบุคคลที่ระบุไว้ 

ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิต 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็น 

บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่ 

ผู้เอาประกันภัยนิยมเลือกเป็นอันดับต้นๆ ก็คือการการท�า 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (endowment insurance)  

ซึ่งรูปแบบประกันชีวิตดังกล่าว คือการประกันชีวิตที่บริษัท 

ตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจ�านวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์  

ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  

between the personal and the marketing factors and the customer behavior of buying savings life  

insurance. Questionairs were used to collect data from 6,000 customers buying savings life insurance  

from Siam commercial bank. 375 samples Statistics used in analyzing the data are frequency, percentage,  

means, standard deviation, and Chi-Square and Eta values. The findings show that: the majority of  

respondents were female, aged between 31-45 years, were married with children, held bachelor’s degree,  

worked as private companies’ employees, earned an income of 25,001-50,000 baht; the overall levels  

of opinions on marketing factors were at a high level; Most of the respondents learned of the product  

information from sales agents and family members/relatives/friends; the frequencies of purchase were  

6-10 years per purchase and 1-5 years per purchase; they made their own purchase decisions, with 2  

life insurance policies and life insurance coverage of more than 500,000 baht; they paid life insurance  

premium of more than 30,000 baht to Siam Commercial Bank’s employees, for the purpose of savings;  

the personal factors correlated with the customer behavior. The marketing factors were correlated with  

the customer behavior of buying savings life insurance at a moderate level.

Keywords: Savings Life Insurance, Siam Commercial Bank

หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยถ้าหากผู้เอาประกันภัย 

มีชีวิตอยู่ในวันที่สัญญาครบก�าหนด

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้ม 

ทีร่นุแรงและสภาวะเศรษฐกจิเป็นเหตุให้ผูบ้รโิภคต้องใช้จ่าย 

ให้คุ ้มค่ามากที่สุดการประกันชีวิตคือการป้องกันภัยหรือ 

ป้องกนัความเส่ียงภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตและต้องการ 

สะสมทรัพย์ไว้ใช้ในความจ�าเป็น จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย 

ซึ่งอยู ่ในธุรกิจประกันชีวิตจึงท�าการศึกษาว่ากลุ ่มลูกค้า 

เป้าหมายที่ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์คือใคร มี 

พฤติกรรมการท�าการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

อย่างไร ปัจจัยการตลาดตัวใดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพย์หรือไม่ ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การท�าประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์จรงิหรอืไม่ และจากผล 

ของการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในด้าน 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์เขต 

พื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่ากลุ่มตัวอย่าง 
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ส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาสูง ทัศนคติที่ดีต่อการท�า 

ประกันชีวิต และมีระดับรายได้เพียงพอต่อการท�าประกัน 

ชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแก่การศึกษานี้ และ 

ผลการศึกษาจะเป็นตัวช่วยส�าหรับเตรียมพร้อมในการ 

รับมือกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง 

ยังใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาด�าเนินงานวางแผนการ 

พฒันาศกัยภาพทางด้านการขายตลอดจนวางแผนการตลาด 

ให้เหมาะสม การตลาดนั้นเป็น “กระบวนการ” คิดริเริ่ม 

ว่าควรจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรออกมา เพื่อน�าเสนอ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นักการตลาด 

จะท�าการคิดว่าควรที่จะผลิตสินค้าและบริการอะไรออกมา 

ขาย เพื่อสินค้านั้นขายได้และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของลูกค้า ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นหนึ่ง 

ในขึ้นตอนที่ส�าคัญในขบวนการทางการตลาดเพราะเป็น 

ขั้นตอนที่ช่วยท�าให้การน�าเสนอสินค้าน้ันได้ตรงกับความ 

ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และยังสามารถลดความ 

ล้มเหลวท่ีอาจจะเกดิขึน้ได้ในการน�าสนิค้าและบรกิารออกสู่ 

ตลาด การขายนั้นถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ 

ทางการตลาด ดังนั้น การขายจะง่ายขึ้นมากหากบริษัทมี 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ในทางตรงกันข้ามคงจะต้องใช้ 

ความพยายามมากขึ้นแน่นอนหากไม่มีแผนทางการตลาด 

ที่ดีในการสนับสนุนการขายต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท�าประกัน 

ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่  

20 สุวรรณภูมิ

2 . เพื่ อศึกษาป ัจจัยการตลาดประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพ้ืนที่ 20  

สุวรรณภูมิ

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�าประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพ้ืนที่ 20  

สุวรรณภูมิ

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลและปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการท�าประกัน 

ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นท่ี  

20 สุวรรณภูมิ

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การท�าประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารไทยพาณชิย์ 

เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ

2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การท�าประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารไทยพาณชิย์ 

เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรท�ำ
ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ของธนำคำรไทย
พำณิชย์เขตพื้นที่ 20 

สุวรรณภูมิ
1. เหตุผลในการท�า

   ประกันชีวิต

2. การรับรู้ข้อมูล

   กรมธรรม์ประกันชีวิต

3. สิ่งจูงใจในการซื้อ

   ประกันชีวิต

4. ความถี่ในการซื้อ

   ประกันชีวิต

5. ระยะเวลาความ

   คุ้มครอง

6. ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ

   ประกันชีวิต

7. จ�านวนกรมธรรม์

   ประกันชีวิตที่ซื้อ

8. ทุนประกันชีวิตที่ซื้อ

9. อัตราเบี้ยประกันที่

   จ่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ท�ำประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์
- เพศ

- อายุ

- สถานภาพ

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ

- รายได้

ปัจจัยกำรตลำด
ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์ธนำคำร
ไทยพำณิชย์เขต

พื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ
- ด้านผลิตภัณฑ์

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการ

  จ�าหน่าย

- ด้านการส่งเสริม

  การตลาด

- ด้านการให้บริการ

- ด้านภาพลักษณ์

  องค์กร
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบ 

สะสมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20  

สุวรรณภูมิ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจประชากรที่ใช้ 

ในการวิจัยได้แก่ผู้ที่ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์จ�านวน6,000 คนกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยได้แก่ผู้ที่ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ผู้วิจัยหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได ้

จากการเปิดตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro  

Yamane ได้จ�านวน 335 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ 

แบ่งชั้นจ�าแนกตามอาชีพเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  

ผู้วิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ตามที่ท�าการ 

สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20 (สุวรรณภูมิ)  

จ�านวน 30 สาขาผ่านตัวแทนสาขา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าไคว์สแคว์ และ ค่าEta 

ผลกำรวิจัย

ในการศึกษาสรุปผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท�าประกันชีวิต 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นร้อยละ 64.5 มอีาย ุ31-45 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 45.7 สถานภาพสมรสมีบุตรคิดเป็นร้อยละ  

42.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 54.3  

ประกอบอาชีพ เป็นพนักงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 37.0  

รายได้ 25,001-50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.1 

ตอนที่ 2 ปัจจัยการตลาดประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์พบว่า โดยภาพรวมผู้ท�า 

ประกนัชวีติให้ความส�าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมต่ีอการ 

ท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่ในระดับมากโดยเรียง 

ล�าดับความส�าคัญ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร 

ที่ให้บริการ ( X =4.68) ด้านการให้บริการ ( X =4.42)  

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ( X =4.35) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 

4.26) ด้านราคา ( X =3.97) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

( X =3.30) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.12) 

ตอนที ่3 พฤตกิรรมของการประกนัชวีติแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ  

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบัทราบข้อมลูกรมธรรม์ 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาก 

ตัวแทนบริษัทประกันภัยเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ 

สมาชิกในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนคิดเป็นร้อยละ24.8 ซื้อ 

กรมธรรม์ประกันชีวิต 6-10 ปี/ครั้งคิดเป็นร้อยละ 54.6  

รองลงมาคือ 1-5 ปี/ครั้งคิดเป็นร้อยละ 35.5 มีระยะเวลา 

คุ้มครอง 15-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 54.6 และซื้อกรมธรรม ์

ประกันชีวิตด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 53.7 มีกรมธรรม์ 

ประกันชีวิต 2 กรมธรรม์คิดเป็นร้อยละ 37.3 ทุนประกัน 

ชีวิต มากกว่า 500,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 41.5 จ่ายเบี้ย 

ประกันชีวิต มากกว่า 30,000 บาทคนคิดเป็นร้อยละ 48.4  

ซื้อจากพนักงานธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 67.8  

มีวัตถุประสงค์เพราะต้องการเก็บออมคิดเป็นร้อยละ 38.8 

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ พบว่า

โดยภาพรวมปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ .05

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับ 

พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ พบว่าโดยภาพรวม 

ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมการท�า 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่ในระดับปานกลางอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท�าประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นท่ี  

20 สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยมีรายละเอียดการอภิปรายผล ดังนี้

ตอนที่ 1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีอายุ  

31-45 ปี จ�านวน 153 คนคิดเป็นร้อยละ 45.7 สถานภาพ 

สมรส (มีบุตร) จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ระดับ 
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การศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 54.3  

ประกอบอาชพี เป็นพนักงานเอกชน จ�านวน 124 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 37.0 รายได้ 25,001-50,000 บาท จ�านวน 101 คน  

คิดเป็นร้อยละ 30.1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีความ 

แตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้อง 

กับทฤษฎีของ Kotler (2000, p. 157)ที่กล่าวไว้ว่า การ 

ตัดสินใจซ้ือของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากบุคลิกลักษณะส่วน 

บุคคลด้วย เช่น วงจรชีวิต อายุของผู้ซื้อ อาชีพ และสถานะ 

ทางอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  

(2546, หน้า 208) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะประชากรศาสตร์ 

ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคคล ส่งผลให้ความต้องการ 

ในสินค้าและบริการแตกต่างกัน พร้อมกับสอดรับกับงาน 

วิจัยของ จอน จิระพันธุ์ (2551, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง  

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเพ่ือการตัดสินใจท�าประกันชีวิต 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มกีารศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มอีาชีพ 

เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่น  

10,001-20,000 บาท

ตอนที่ 2 ปัจจัยการตลาดประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความ 

ส�าคญักบัปัจจยัทางการตลาดอยูใ่นระดบัมากโดยเรยีงล�าดับ 

ความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรที่ให้ 

บริการ การให้บริการ ภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ ราคา  

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่ง 

สอดคล้องกบั จอน จริะพนัธุ ์(2551) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยั 

การสื่อสารการตลาด เพื่อการตัดสินใจท�าประกันชีวิตของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการส่ือสาร 

การตลาดเพื่อการตัดสินใจท�าประกันชีวิตของผู ้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 

ด้านการโฆษณา เป็นล�าดับสุดท้ายมีน�้าหนักการตัดสินใจ 

อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือด้านบุคลากรที่ให้บริการ  

ก็เปรียบได้กับปัจจัยการสื่อสารการตลาด ส�าหรับด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด เปรียบได้การโฆษณา นอกจากนี้ยัง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย เลิศอนันต์กูล (2540,  

บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการ 

ประกันชีวิตในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

ความคิดเห็นในการเลอืกบรษิัททีผู่บ้รโิภคจะท�าประกนัชีวติ 

จะพิจารณาจากช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งสอดรับกับงานวิจัย 

ของ ชวลิต หาเรือนพืชน์ (2552) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของบริษัท  

อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ากัด ได้แก่  

ปัจจัยด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้านการบริการ ด้านผล 

ตอบแทน ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้าน 

การส่งเสริมการตลาดซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ สมชัย  

เลิศอนันตกูล (2540, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการประกันชีวิตในเขต 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความ 

คิดเห็นในการเลือกบริษัทที่ผู้บริโภคจะท�าประกันชีวิต จะ 

พิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัท รองมาคือฐานะการเงิน 

ของกิจการที่มั่นคง จึงเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกันในด้าน 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม ์

ประกันชีวิต จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไปในทิศทาง 

เดียวกันกับ สังคม ไม้เจริญ (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรม 

การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ของ 

ผู้เอาประกันในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับ 

ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม ์

ประกันชีวิต โดยภาพรวมผู้เอาประกันมีความคิดเห็นต่อ 

ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยล�าดับความส�าคัญ 

ของปัจจัยทางการตลาด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้าน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการให้บริการ ด้านการส่งเสริม 

การตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์

ตอนที ่3 พฤติกรรมของผูท้�าประกนัชีวติแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ  

พบว่าทราบข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากตัวแทนบริษัทประกันภัย  

รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนโดยซื้อ 

กรมธรรม์ประกันชีวิต 6-10 ปี/ครั้ง รองลงมาคือ 1-5 ปี/ 

ครัง้มรีะยะเวลาคุ้มครอง 15-20 ปี และซือ้กรมธรรม์ประกนั 
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ชีวิตด้วยตนเอง โดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 กรมธรรม์  

ทุนประกันชีวิต มากกว่า 500,000 บาท จ่ายเบี้ยประกัน 

ชีวิต มากกว่า 30,000 บาท โดยซื้อจากพนักงานธนาคาร 

พาณชิย์ มวีตัถปุระสงค์ในการซือ้ประกนัชีวติเพราะต้องการ 

เก็บออม (ได้รับผลตอบแทนที่ดี) ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัย 

ของ กรรณิการ์ ศรีพรม (2548, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง  

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 

ของประชาชนในเขตกิ่งอ�าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ คู่มือ 

หลักสูตร “การขายตามความต้องการ” กรุงไทย แอ๊กซ่า  

ประกนัชวิีต (2552, หน้า 256) ทีก่ล่าวถงึหลกัการว่า พืน้ฐาน 

ความจ�าเป็นและความต้องการของลกูค้าต่อการประกนัชวีติ 

นั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ความต้องการ คือ (1) การคุ้มครอง 

รายได้ (2) การเกษียณอายุ (3) การคุ้มครองการขาดรายได้  

(จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย) (4) การออม การลงทุน 

และการออมเพ่ือการศกึษา และสอดคล้องกบั สงัคม ไม้เจรญิ  

(2551) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน 

ชวีติประเภทสามัญ ของผู้เอาประกนัในเขตจงัหวัดปทมุธานี  

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ 

ประกันชีวิต (ประเภทสามัญ) พบว่าทราบข้อมูลกรมธรรม์ 

ประกันชีวิตจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ซื้อกรมธรรม์ 

ประกันชีวิต 6-10 ปี/ครั้ง ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา  

10-15 ปี ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย 

ตนเอง จ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ต่อคน  

จ�านวนทนุประกนัชวีติ 100,001-300,000 บาท เบีย้ประกนั 

ชีวิต 10,001-30,000 บาทต่อปี ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 

จากตัวแทนบริษัทประกัน สาเหตุในการซื้อเพราะต้องการ 

การเก็บออม 

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

และปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ท�าประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เขตพื้นที่ 20  

สุวรรณภูมิ

ความสัมพันธ ์ระหว ่ างป ัจจัยส ่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคาร 

ไทยพาณชิย์ เขตพืน้ที ่20 สุวรรณภมู ิพบว่าปัจจยัส่วนบคุคล 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคลม ี

อิทธิพลต่อการท�าประกันชีวิตของลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับ 

พฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิพบว่าปัจจัยการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�าประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์แสดงว่าปัจจัยการตลาด 

ทุกด้านมีอิทธิพลต่อการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  

ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยการตลาดทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

จากการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบั พฤตกิรรม 

การท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารไทย 

พาณิชย์เขตพื้นที่ 20 สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี

1. จากข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดประกัน 

ชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารไทยพาณชิย์ ทีว่่าให้ความ 

ส�าคัญกบับคุลากรทีใ่ห้บรกิารมากทีสุ่ด ผูบ้รหิารของธนาคาร 

ควรส่งเสริมและความส�าคัญกับพนักงานในการให้บริการ 

ให้มากที่สุด

2. จากข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดประกัน 

ชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารไทยพาณชิย์ ทีว่่าให้ความ 

ส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาดน้อยที่สุด ผู ้บริหารของ 

ธนาคารพิจารณาเร่งสร้างระบบการส่งเสริมการตลาดเพื่อ 

สร้างความพึงพอใจกับผู้ซื้อประกันชีวิต 

3. พฤติกรรมของผูท้�าประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 

ของธนาคารไทยพาณชิย์เขตพืน้ที ่20 สุวรรณภมู ิจะรบัทราบ 

ข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จากตัวแทนบริษัทประกันภัย ผู้บริหารควร 

ก�าหนดนโยบายในการสร้างองค์ความรู้ประกันภัย ขณะ 

เดียวกันพนักงานเองควรพิจารณาหาความรู้และพร้อมที ่

แนะน�าให้กับผู้ซื้อประกันอย่างถูกต้อง

4. พนักงานธนาคารควรพิจารณาเร่งสร้างระบบ 

การขายประกันชีวิตโดยผ่านบุคคลสมาชิกในครอบครัว/ 
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ญาติ/เพื่อนได้

5.จากข้อค้นพบผู ้ซื้อประกันชีวิตส่วนใหญ่ม ี

วัตถุประสงค์เพราะต้องการเก็บออมเนื่องจากได้รับผล 

ตอบแทนท่ีดี ธนาคารควรพิจารณาสร้างนโยบายการ 

ออมทรัพย์ในรูปของการซื้อประกันชีวิต 

6. จากข้อค้นพบผู ้ซื้อประกันชีวิตส่วนใหญ่ม ี

กรมธรรม์ประกันชีวิต 2 กรมธรรม์ ผู้บริหารควรพิจารณา 

สร้างนโยบายการขายประกันชีวิตเพิ่มเติมที่ต่อยอดจาก 

ผู้ถือกรมธรรม์เดิม

7. จากข้อค้นพบผูซ้ือ้ประกนัชีวติส่วนใหญ่ซือ้จาก 

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ควรพิจารณาสร้างมาตรฐาน 

การขายให้กับพนักงานของธนาคาร

8. จากข้อค้นพบ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา  

อาชพีและรายได้ มคีวามสัมพนัธ์กบัการรบัรูข้้อมลูกรมธรรม์ 

ประกันชีวิต ผู้บริหารและพนักงานต้องสร้างระบบและ 

การถ่ายถอดการรับรู้ที่แตกต่างกัน

9. จากข้อค้นพบปัจจัยทางการตลาดว่ามีความ 

สัมพันธ์กับการความถี่ในการซื้อประกันชีวิต ระยะเวลา 

คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต อิทธิพลในการซื้อ 

ประกันชีวิต จ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิต จ�านวนทุน 

ประกันชีวิต จ�านวนเบี้ยประกันชีวิต แหล่งที่ซื้อประกัน 

ชีวิต และการในการซื้อประกันชีวิต อยู่ในระดับต�่ามาก  

ควรพิจารณาเร่งสร้างปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การซื้อประกันชีวิต



สุภาวิณี ลายบัว1

ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครอง
ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี*

Relationships between Parent Education and Knowledge 
of Parents in Early Childhood Development 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสามด้านคือ (1) ระดับการให้ความรู ้

แก่ผู้ปกครอง (2) ระดับความรู้ของผู้ปกครองท่ีมีอยู่ก่อน และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

กับความรู้ของผู้ปกครองในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองนักเรียน 

ในระดับปฐมวยั ในสถานศกึษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถามเกบ็ข้อมลู 

จากผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 306 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการ 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก

ค�ำส�ำคัญ: การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Abstract

This research aims to study (1) the level of knowledge about early childhood development given  

to parents the level of parents knowledge for the early childhood development, and the relationship  

between the level of knowledge about early child development given schools and the parents knowledge  

for the early childhood development of the schools in Klongluang district, Pathumthani Province. The  

samples used in this research were. Parents of children of the schools in Klongluang district, Pathumthani,  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง
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ควำมน�ำ

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ 

คนเป็นแกนกลางของการพฒันา เหน็ได้จากพระราชบญัญติั 

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2545 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที ่

สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต และสามารถ 

ด�ารงชีวิตอยู ่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุภาภรณ์  

สุวรรณศรีนนท์, 2549, หน้า 1; ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 5-7) อีกทั้ง แผนการ 

ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ก็ได้มุ่งส่งเสริมและ 

สนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให ้

ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นอกจากนี้ 

ในต่างประเทศก็เห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของ 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเช่นกัน ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนบทบาทความส�าคัญของ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และได้ก�าหนดไว้ใน หลักสูตรครอบครัว 

ศึกษาว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วม 

กับเด็ก เช่น การจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ อาทิ หนังสือ  

หรือของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กตามวัยเพื่อ 

Province. Questionnaires were used to collect data from 306 samples selected from parents the parents,  

aspects of counseling, the library for parents and house visitting. And knowledge of parents in four  

areas: physical development, emotional and social development, intellectual development, and ethics  

the development. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation,  

and Pearson ‘s Product Moment. The findings showed. (1) parents knowledge given by schools was  

at medium level. (2) parents given knowledge in early childhood development was at a high level. (3)  

Parents knowledge given by schools and knowledge of parents in early childhood and development in  

School Klongluang District Pathumthani Province were positively related.

Keywords: Parents education. Parents Knowledge on early childhood development.

ช่วยให้เด็กก้าวหน้า และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น  

(Berger, 1995, หน้า 29)

เป็นที่ยอมรับกันว่า การพัฒนาเด็กที่ดีเริ่มต้นจาก 

ครอบครวั เด็กจะเติบโตและมคุีณภาพชวีติและมบีคุลิกภาพ 

อย่างไร สามารถเป็นคนดีมุ่งท�าประโยชน์แก่สังคมหรืออาจ 

เป็นคนด้อยศักยภาพ สร้างปัญหาแก่ตนเองและสังคมนั้น  

ส่วนหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับสภาพครอบครัว และวิธีการอบรม 

เลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวเป็นส�าคัญ (เยาวนุช ทานาม,  

2545, หน้า 1) ปฐมวัยเป็นวัยที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนา 

เพราะทั้งร่างกาย จิตใจ อุปนิสัยของเด็กสามารถจะสร้าง 

และหล่อหลอมได้ดี เด็กมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะท่ี 

แตกต่างไปจากวัยอ่ืนๆ ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องสามารถสร้าง 

แบบแผนทางพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง 

ไปจากวัยอื่นๆ และเจตคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยได้แล้ว  

เด็กปฐมวัยจะสามารถเติบโตและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

เป็นสุข เด็กปฐมวัยดังกล่าวเป็นวัยที่อยู่ในช่วงอายุต้ังแต่ 

แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนา 

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ 

บุคลิกภาพ เป็นวัยที่เรียกว่า ช่วงพลังแห่งการเจริญเติบโต 

ของชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2544, หน้า 149) 

ด้วยเหตุนี้ ผู ้ปกครองจึงมีความส�าคัญต่อการ 

พัฒนาและส่งเสริมเด็กในทุกๆ ด้าน แม้เด็กจะมาโรงเรียน 

แล้วก็ตาม ความรัก ความเอาใจใส่ ความสนใจซักถาม 
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เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กท�าที่โรงเรียนจากผู้ปกครองย่อม 

ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวสามารถน�าไปสู ่

การพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆ ด้วย ฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ต้องรู้ถึงหน้าที่ของตนในการช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนา 

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัยแห่ง 

การเรียนรู้ และต้องการการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง  

(สุภาพร สุวรรณศรีนนท์, 2549, หน้า 2)

การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง จึงมีความจ�าเป็นและ 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลวิธีหนึ่งของการศึกษาอนุบาล  

เป็นการช่วยผู ้ปกครองให้มีความรู ้เพ่ิมพูนเกี่ยวกับการ 

พัฒนาเด็ก และปรับปรุงวิธีการเลี้ยงเด็กให้ดีขึ้น (Fisher,  

1991, p. 99) อีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปกครอง 

ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน และเห็นความส�าคัญ 

ของตนในการอบรมเลีย้งดแูละส่งเสรมิพัฒนาการด้านต่างๆ  

ให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กในอนาคตได้  

ทั้งนี้เพราะเด็กที่ผู้ปกครองสนใจในการส่งเสริมพัฒนาการ  

และเตรียมความพร้อมด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

จากผู้ปกครอง จะมีความพร้อมและความสามารถในการ 

เรียนรู ้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครอง  

นอกจากนี้ การศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง ยังเป็นการให ้

ความรู้แก่ผู้ปกครองที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 

ในการพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองต้องรับรู้ต่อกลไกปัญหาและ 

พัฒนาการของเด็ก เพื่อการสร้างเสริมเด็กที่ถูกต้อง ดังนั้น  

การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจึงมีความส�าคัญมาก เพราะ 

หมายถึงการที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 

ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ (กุลยา  

ตันติผลาชีวะ, 2542, หน้า 10)

จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจ 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครอง 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ (1) พัฒนาการด้านร่างกาย (2)  

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม (3) พัฒนาการด้านสติ 

ปัญญา และ(4) พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย 

ผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยนี้จะท�าให้ทราบว่าการให้ความรู้ 

แก่ผู ้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กันเพียงใด ในกรณ ี

ของสถานศึกษาในเขตอ�าเภอคลองหลวง ซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลในการที่จะน�ามาเป็น 

ข้อมูลในการให้ความรู้เพิ่มเติม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ 

ช่วยส่งเสรมิให้ผูป้กครองสามารถพฒันาเด็กปฐมวยัได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังสามารถน�า 

ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้ ผู้ปกครองเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให ้

บรรลผุลตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิทีมุ่ง่พฒันา 

คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ 

ด�ารงชีวิต และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 

มีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับการให้ความรู้แก่ผู ้ปกครอง 

ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา  

เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้ปกครองในการ 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอ 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู ้

แก่ผู ้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พฒันาการเด็กปฐมวยั ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ จากเอกสาร 

ประกอบการสอนวชิา การศกึษาส�าหรบัผูป้กครองเดก็ปฐมวยั  

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

เรื่องการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 5 ด้าน คือ การฝึกอบรม  

การประชุมผู้ปกครอง การให้การปรึกษา ห้องสมุดส�าหรับ 

ผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542)  
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ในพฒันาการด้านร่างกาย พฒันาการด้านอารมณ์และสงัคม  

พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านคุณธรรม  

จริยธรรม มาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  

ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ 

ของผู ้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

ในสถานศกึษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธาน ีดังนี้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ควำมรู้ของผู้ปกครอง
ในกำรสร้ำงเสริม

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ใน 4 ด้ำน ดังนี้

1. พัฒนาการด้าน

   ร่างกาย

2. พัฒนาการด้าน

   อารมณ์และสังคม

3. พัฒนาการด้านสติ

   ปัญญา

4. พัฒนาการด้าน

   คุณธรรม จริยธรรม

กำรให้ควำมรู้แก่
ผู้ปกครอง

1. การฝึกอบรม

2. การประชุม

   ผู้ปกครอง

3. การให้การปรึกษา

4. ห้องสมุดส�าหรับ

   ผู้ปกครอง

5. การเยี่ยมบ้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ระดับการให้ความรู ้แก ่ผู ้ปกครองในการ 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีอยู่ในระดับมาก

2. ระดับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยมีอยู่ในระดับมาก

3. ระดบัการให้ความรูแ้ก่ผูป้กครองมคีวามสมัพนัธ์ 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลาน 

เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2553  

ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

จากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนต้ังแต่ 600 คนขึ้นไป  

จ�านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวันครู 2502  

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)  

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ารุง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69  

(คลองหลวง) โรงเรียนสังข์อ�่าวิทยา โรงเรียนคลองสอง  

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ�ารุง และโรงเรียนวัดเกิดการอุดม  

จ�านวน 306 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน ดังนี้

กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยการน�าแนวคิดจาก 

เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยมอีาจารย์ทีป่รกึษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแล้วหาค่า IOC (Index of  

Item Objective Congruence) และค่าความเช่ือมั่นของ 

แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น (α) ค่า IOC คือ 0.949  

แล้วน�าแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไข ได้แบบสอบถามซึ่ง 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ  

ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามในการประเมินและ 

วัดระดับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ส่วนที่ 3 เป็นค�าถาม 

ในการประเมนิและวดัระดบัความรูข้องผูป้กครอง สถติทิีใ่ช้ 

ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์

ผลกำรวิจัย

1. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 72.90 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 27.10  

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมา 

คืออาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 19.00 และอาชีพพนักงาน 

บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ส่วนที่เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน  

คิดเป็นร้อยละ 9.50 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ คิดเป็น 

ร้อยละ 8.50 รองลงมาคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

คิดเป็นร้อยละ 3.30 และอาชีพอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 2.00  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 53.90 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ  
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23.50 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

18.30 และ สงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 4.20 ส่วนใหญ่ 

รายได้ของผู้ปกครองทีน้่อยกว่า 10,000 บาท คดิเป็นร้อยละ  

46.70 รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

44.80 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

6.20 และมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.30  

ตามล�าดับ โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

โรงเรียนจัดให้มี การประชุมผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก  

รองลงมาคือ การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก การให้การ 

ปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การเยี่ยมบ้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง และห้องสมุดส�าหรับผู้ปกครองอยู่ใน 

ระดับปานกลาง

2. ความรูข้องผูป้กครองในการสร้างเสรมิพฒันาการ 

เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาเขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย 

ประเด็น พบว่าที่มีค่าสูงสุด คือ พัฒนาการด้านร่างกาย 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาการด้านอารมณ์และ 

สังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาการสติปัญญา  

อยู่ในระดับมาก และพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

อยู่ในระดับมาก

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างการให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยในสถานศึกษาเขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี พบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของการให้ความรู ้

แก่ผู้ปกครอง กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ 

ทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .482) เมื่อพิจารณา 

ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละด้านของการ 

ให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง ตวัแปรทีมี่ระดบัความสมัพนัธ์สูงสุด  

คือ ด้านการฝึกอบรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ 

ของผู ้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .457) ตัวแปรที่มี 

ความสมัพนัธ์รองลงมาตามล�าดบั คอื ด้านการให้การปรกึษา  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการ 

สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ในระดับ 

ปานกลาง (r = .452) ด้านการประชุมผู้ปกครอง มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง  

(r = .424) ด้านการเยี่ยมบ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .403) และ 

ด้านห้องสมุดส�าหรับผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .377)

กำรอภิปรำยผล

ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ�าเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

กำรศึกษำกำรให้ควำมรู ้แก่ผู ้ปกครองเด็ก 

ปฐมวัย 

1. การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการฝึกอบรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีระดับมากโดยข้อที่ค่าเฉลี่ยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

ด้านนี้ในระดับสูงสุด คือ โรงเรียนเคยจัดให้มีการอบรม 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ตัวเด็ก โดยครูเป็นผู้ให้ความรู้ และโรงเรียนเคยมีการจัด 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้  

และการเสรมิปัญญาเด็ก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดคิเกอร์  

(Dicker, 1993) ที่ศึกษาความต้องการในการให้การศึกษา 

แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาส และศึกษารูปแบบ 

ของการฝึกอบรมผูป้กครอง ผลการวจิยัพบว่า (1) ผูป้กครอง 

มีความต้องการการเรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูและพัฒนาการ 

ของเด็กปฐมวัย (2) การอบรมเลี้ยงดูทางจิตใจ การจัดการ 

กับความกลัวและความกังวลของเด็ก และการส่งเสริมการ 

รับรู้ของเด็กในทางบวก อยู่ในระดับมาก

2. การให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครองด้านการประชุม 

ผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
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รายข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านนี้ 

ในระดับสูงสุด คือ โรงเรียนเคยมีการจัดการปฐมนิเทศ 

ผู ้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนเคยจัดให้มีการประชุม 

ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อด�าเนินกิจกรรมของ 

โรงเรียนร่วมกัน เช่น การจัดท�าสื่อหรือของเล่นส�าหรับเด็ก  

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองน้ัน ถือเป็น 

กิจกรรมส�าคัญของโรงเรียนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งผู้ปกครอง 

จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยท�าความรู้จักกับบุคคลครูภายใน 

โรงเรียน ทั้งยังได้รู ้นโยบายแนวการเรียนการสอนของ 

โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เปรมพงษ์  

(2550, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตร โรงเรียนเครือ 

ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ผลการวิจัยพบว่า การ 

เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนั้นผู้ปกครอง 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศมากที่สุด

3. การให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครองด้านการให้การ 

ปรึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

ในภาพรวมด้านการให้การปรึกษาที่พบว่าระดับที่โรงเรียน 

ได้มีการให้การปรกึษาในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก 

กว่าโรงเรียนไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการให้การปรึกษา  

เนื่องจากว่าผู้ปกครองในปัจจุบันอาจมีเวลาส่วนใหญ่อยู่กับ 

การท�างาน และมีสื่อและเทคโนโลยีมากมายที่ท�าให ้

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึง 

เหตุผลดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้โรงเรียนน้ันไม่ได้ให้ความ 

ส�าคัญกับเร่ืองการให้การปรึกษากับผู้ปกครอง 

4 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านห้องสมุดส�าหรับ 

ผู ้ปกครองในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ 

เนื่องจากว่าโรงเรียนขาดบุคคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่และ 

รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดส�าหรับผู้ปกครอง เพราะเมื่อ 

มีการจัดห้องสมุดส�าหรับผู้ปกครองแล้วนั้น ควรมีบุคลากร 

ประจ�าห้องสมุดเพื่อดูแลและจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด 

ให้กับผู้ปกครอง ซึ่งถ้ามีห้องสมุดบริการส�าหรับผู้ปกครอง 

แล้วนั้นก็จะถือเป็นประโยชน์ที่จะให้ผู้ปกครองได้ศึกษา 

ค้นคว้าหาความรูแ้ละถ้าสามารถยมืสือ่วสัดอุปุกรณ์เกีย่วกบั 

กิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย หรือยืมหนังสือกลับบ้านได้  

ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ปกครองยิ่งขึ้น

5. การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการเยี่ยมบ้าน  

ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ทัง้นีส้าเหตุทีก่ารเยีย่มบ้าน 

ของโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางอาจ 

เนื่องจากว่าโรงเรียนคิดว่าโดยลักษณะของการเยี่ยมบ้าน 

นั้นอาจเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของผู้ปกครอง อีกทั้ง 

กจิกรรมการเยีย่มบ้านนัน้ถอืเป็นกจิกรรมทีต้่องใช้เวลามาก 

ในการปฏิบัติ และต้องใช้เวลานอกเหนือจากเวลาราชการ 

ตามปกติ ซึ่งตัวครูเองผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องไปปฏิบัต ิ

กิจกรรมนี้ก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากอยู ่แล้ว  

จึงอาจเป็นการล�าบากที่จะต้องไปท�ากิจกรรมการเยี่ยมบ้าน  

นอกจากนี้จ�านวนนักเรียนที่มีก็มากกว่าอัตราก�าลังครู 

ของทางโรงเรียนจึงเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติกิจกรรมน้ี 

ไม่สามารถปฏิบัติได้บ่อยครั้ง

กำรศกึษำควำมรูข้องผูป้กครองในกำรสร้ำงเสรมิ 

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย

1. ความรู ้ของผู ้ปกครองในการสร ้างเสริม 

พัฒนาการด้านร่างกาย ผู้ปกครองมีความรู้ด้านนี้โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ความรู้ของผู้ปกครองระดับที่สูงสุด คือ ท่านรู้และสอน 

ให้เด็กตักอาหารรับประทานเอง, ท่านรู้และสอนให้เด็ก 

อาบน�้าแปรงฟันด้วยตนเอง, ท่านรู้และสอนให้เด็กล้างมือ 

ก่อนรับประทานอาหาร และท่านมีความรู้และสอนให้เด็ก 

ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเอง เช่น ผม เล็บ  

เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวิน เสือสกุล (2546,  

หน้า 83) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการม ี

ส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียน สังกัด 

กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ 

ผู้ปกครองที่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การสอน 

ให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเป็นการเตรียมความพร้อม 

ทางด้านร่างกาย

2. ความรู ้ของผู ้ปกครองในการสร ้างเสริม 

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ผู ้ปกครองมีความรู ้ 

ด้านนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความรู ้ของผู ้ปกครองระดับที่สูงสุด  
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คือ ท่านรู้และสอนให้เด็กพูดขอบคุณเมื่อได้รับของจาก 

ผู ้อื่น, ท่านรู ้และสอนเด็กให้พูดค�าสุภาพใช้ค�าลงท้าย 

ครับ-ค่ะ และท่านรู้และสอนให้เด็กไหว้เพื่อแสดงความ 

เคารพผู้อ่ืน ซ่ึงถือเป็นการสอนกฎกติกาหรือมารยาททาง 

สังคมอย่างง่ายๆ ที่เด็กควรรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พนูทรพัย์ สงิห์ใหม่, จ�าเรญิรตัน์ เจอืจนัทร์ และ สมพร ไชยะ  

(2547, หน้า 47) ได้ศกึษาเรือ่งการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 

ในการจัดการเรียนการสอนอนุบาลศึกษาตามแนวทาง 

ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาล 

นครราชสมีา พบว่า ด้านการพฒันาผูเ้รยีนด้านอารมณ์ จติใจ 

และสงัคม พบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก โดยข้อทีม่ส่ีวนร่วม 

มากเป็นอันดับแรก คือ กรฝึกให้มีมารยาท การแสดง 

ความเคารพด้าน การไหว้มีสัมมาคารวะอ่อนน้อม สุภาพ 

3. ความรู ้ของผู ้ปกครองในการสร ้างเสริม 

พัฒนาการด้านสติปัญญาผู้ปกครองมีความรู้ด้านนี้โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ความรูข้องผูป้กครองระดบัทีส่งูสดุ คอื ท่านรูแ้ละสอนให้เดก็ 

รู้จักชื่อสีหรือสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ และท่านรู้และสอน 

ให้เด็กรูจ้กัอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ซึง่ถอืเป็นการส่งเสรมิ 

พัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ 

และให้เด็กได้มีโอกาสส�ารวจ เล่น ค้นคว้า เพราะถือว่า 

สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

นั่นเอง ดังนั้น ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลส�าคัญที่จะช่วย 

พฒันาสมองและพัฒนาด้านอืน่ๆ ให้แก่เดก็ ทัง้น้ีสอดคล้อง 

กบังานวจิยัของ รตันา กิจเก้ือกุล (2550, บทคดัย่อ) ได้ศกึษา 

ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของ 

เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นนทบรุ ีเขต 1 พบว่า ผูป้กครองมคีวามต้องการในการส่งเสรมิ 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก

4. ความรู ้ของผู ้ปกครองในการสร ้างเสริม 

พฒันาการด้านคณุธรรม จรยิธรรม ผูป้กครองมคีวามรูด้้านนี ้

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่ม ี

ค่าเฉล่ียความรู้ของผู้ปกครองระดับที่สูงสุด คือ ท่านรู้ 

และสอนให้เด็กไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต,  

ท่านรู้และชมเชยเมื่อเด็กท�าความดี เช่น แบ่งขนมให้น้อง  

เป็นต้น และท่านรู้และสอนเด็กเมื่อเด็กยอมรับความผิดท่ี 

เกดิจากการกระท�าของตน ท่านให้อภยัและชมเชยการกระท�า 

ของเด็ก สอดคล้องกับ อ�าไพพรรณ ปัญญาโรจน์ (2545,  

หน้า 36) ได้กล่าวว่า ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กละเว้นในสิ่ง 

ที่ควรละเว้น ซึ่งได้แก่ ศีล 5 และสอนให้เด็กปฏิบัติสิ่งท่ี 

ดีงามอันควรยึดถือและปฏิบัติ เช่น มีความเมตตา กรุณา  

มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการให้ความรู้แก่ 

ผู ้ปกครอง กับความรู ้ของผู ้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ 

ทางบวก ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละด้านของการให้ความรู้แก ่

ผู้ปกครอง ตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้าน 

การฝึกอบรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู ้ของ 

ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถาน 

ศึกษา ในระดับปานกลาง ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์รองลงมา 

ตามล�าดบั คอื ด้านการให้การปรกึษา มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวัยในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง ด้านการประชุม 

ผูป้กครอง มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรูข้องผูป้กครอง 

ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ใน 

ระดบัปานกลาง ด้านการเยีย่มบ้าน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก 

กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปฐมวยัในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง และด้านห้องสมดุ 

ส�าหรับผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ของ

ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถาน 

ศึกษา ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 
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พฒันาการเดก็ปฐมวยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิาร 

โรงเรยีนจงึควรมกีารให้ความรูแ้ก่ผูป้กครองเพิม่ขึน้ เพือ่ให้ 

พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการ 

อบรมเลี้ยงดูและสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยได ้

อย่างถูกต้อง และโรงเรียนควรส่งเสริมและให้ข้อมูลความรู้ 

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ  

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และสังคม ด้านสติปัญญา และ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองใส่ใจ 

ในความส�าคัญของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพิ่มมากขึ้น และ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ทุกด้านให้สูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการให้ความรู้ 

แก่ผู ้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยระหว่างโรงเรียนอนุบาลเอกชน กับ 

โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ 

สร้างรูปแบบการให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครอง ที่มาจากการ 

วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนในการ 

จดัการศกึษาส�าหรบัผูป้กครอง โดยให้สอดคล้องกบัเงือ่นไข 

องค์ประกอบพื้นฐานของผู้ปกครอง สภาพท้องถิ่น และ 

วัฒนธรรม

2.3 ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และผล 

จากการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

2.4 ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรการให้ความรู้ 

แก่ผู ้ปกครองนั้น ผู้วิจัยได้เน้นเรื่องของรูปแบบการให ้

ความรู้แก่ผู้ปกครอง ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 

อาจจะศึกษาในเรือ่งของสาระความรูท้ีท่างโรงเรยีนจดัให้แก่ 

ผู้ปกครอง



169

เอกสารอ้างอิง

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2542). การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.

กวิน เสือสกุล. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ขนิษฐา เปรมพงษ์. (2550). การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตร โรงเรียน 

 เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พูนทรัพย์ สิงห์ใหม่ จ�าเริญรัตน์ เจือจันทร์ และสมพร ไชยะ. (2547). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

 จัดการเรียนการสอนอนุบาลศึกาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนคร  

 นครราชสีมา. วิชาการ, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

รัตนา กิจเกื้อกูล. (2550). ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2544). เด็ดดอกไม้นั้นกระเทือนถึงดวงดาว การปลูกฝังเด็กปฐมวัยรักส่ิงแวดล้อม  

 ในหนังสืองานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 12 พฤศจิกายน 2544, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.

สุภาพร สุวรรณศรีนนท์. (2549). บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ�าไพพรรณ ปัญญาโรจน์. (2545). การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.

Berger, E. H. (1995). Parents as Parters in Education: Families and Schools Working Together  

 (4
th
 ed.). New Jersey: Merrill-Prentice Hall.

Fisher , E. A. (1991). Early Childhood Care and Education. (EECE): A world survey, UNESCO.

Georges Dicker, G. (1993). Descartes: An Analytical and Historical Introduction. UK.: Oxford  

 University Press.
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ความเครียดของพนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ*

Stress of Flight Dispatchers at Donmueang and 
Suvarnabhumi Airport
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความเครียดของพนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศ 

ดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานอ�านวยการบิน 7 สายการบิน  

และ 3 บริษัท ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวนทั้งหมด 69 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ง 

แบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าทดสอบแบบที ค่าทดสอบแบบเอฟ โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน 

อ�านวยการบิน มีระดับความเครียดที่เกิดจากเรื่องส่วนบุคคล และที่เกิดจากการท�างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค�ำส�ำคัญ: ความเครียด, พนักงานอ�านวยการบิน

Abstract

This descriptive research, aims to study and analyze the Stress of flight dispatchers at Donmueang  

and Suvarnabhumi Airport. Respondents are 69 dispatchers in 7 airlines and 3 companies at Donmueang  

and Suvarnabhumi. Questionnaires were used for collecting data via e-mail and personal collection.  

Statistics used to analyze data include percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. The result  

shows that stress of flight dispatchers at Donmueang and Suvarnabhumi Airport, caused by personal  

matter and working condition The overall stress is at middle level.

Keywords: stress, flight dispatchers

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตต์ิ
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ควำมน�ำ

การปฏิบัติการบินของอากาศยานทุกประเภท 

จะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎ 

การเดินอากาศและกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ ซึ่ง 

การปฏิบัติทั้งหมดผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบ  

เพือ่ลดข้อผดิพลาดลง พนกังานอ�านวยการบนิ จงึมส่ีวนร่วม 

ในการปฏิบัติการบิน

ในปัจจุบันกิจการการบินทั้งในและต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก การปฏิบัติการบินของสายการบิน 

ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย ท�าให้พนักงานอ�านวยการบินมี 

ภาระงานสงูขึน้ ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน มงีาน 

วิจัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบิน ซึ่งมีสาเหตุ 

มาจาก 2 ปัจจยั คอืเกดิจากมนษุย์และเครือ่งมอืทางการบนิ  

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันปัจจัยที่เกิดจากมนุษย ์

จะส่งผลท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้สูงถึงร้อยละ 80 ในขณะที่ 

อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือทางการบินลดลงเหลือร้อยละ  

20 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นท�าให้ 

สาเหตทุีเ่กดิจากอบุตัเิหตจุากระบบอากาศยานลดลง เพราะ 

เป็นที่เชื่อถือมากขึ้น ดังภาพ (Earl & David, 1988)

ภำพ 1 ความสัมพันธ์ของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างความ 

ผิดพลาดของมนุษย์กับเครื่องมือและระบบอากาศยาน

ด้วยเหตุนี้ท�าให้เห็นว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางการบินนั้นส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานอ�านวยการบิน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความเครียดของพนักงาน 

อ�านวยการบินซ่ึงสามารถน�าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการ 

พัฒนาการปฏิบัติการบินเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจาก 

อุบัติเหตุทางการบินได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ระดับความเครียดของพนักงาน 

อ�านวยการบนิ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืงและท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ระดับควำมเครียด
ของพนักงำนอ�ำนวย
กำรบิน 2 ด้ำนคือ

1. ระดับความเครียดที่

   เกิดจากเรื่องส่วน

   บุคคล

2. ระดับความเครียดที่

   เกิดจากการท�างาน

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระยะเวลาที่ด�ารง

   ต�าแหน่งพนักงาน

   อ�านวยการบิน

4. ระดับการศึกษา

   สูงสุด

5. สถานภาพสมรส

6. รายได้สุทธิต่อเดือน

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ระดับความเครียดโดยรวมของพนักงานอ�านวย 

การบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิอยู่ในระดับปานกลาง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือผู ้ที่ปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานอ�านวยการบิน 7 สายการบิน และ 3 บริษัท  

ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

รวมทั้งหมด 103 คน 

กลุ ่มตัวอย่าง คือผู ้ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 

อ�านวยการบนิ 7 สายการบนิ และ 3 บรษิทั ณ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวนทั้งหมด  

69 คน แบ่งเป็นพนักงานอ�านวยการบินชาย 35 คน และ 

พนักงานอ�านวยการบินหญิง 34 คน เลือกแบบเจอะจง

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยั 

สร้างขึ้นจากการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัย 
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ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย 

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน 

บุคคล จ�านวน 6 ข้อ

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความเครียด  

จ�านวน 2 ด้าน คือความเครียดที่เกิดจากเรื่องส่วนบุคคล  

จ�านวน 7 ข้อ และความเครียดที่เกิดจากการท�างานของ 

พนักงานอ�านวยการบิน จ�านวน 15 ข้อใช้เกณฑ์ในการ 

วัดแบบลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) ซึ่งประมาณค่า  

5 ค�าตอบ คือ ระดับความเครียดมากที่สุด (มีค่าเท่ากับ 5  

คะแนน) ระดับความเครียดมาก (มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน)  

ระดับความเครียดปานกลาง (มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน)  

ระดับความเครียดน้อย (มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน) และระดับ 

ความเครียดน้อยที่สุด (มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน)

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 

เพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยได้ทดสอบการใช้งานได้ (validity) ของ 

เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  

ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ค�า 

แนะน�า เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามก่อนน�าไปให้ผูท้รง 

คุณวุฒิท้ัง 3 ท่านประเมินการใช้งานได้ของแบบสอบถาม  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า 

ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ (index of item-objective  

congruence--IOC) ซ่ึงจากการค�านวณหาค่า IOC  

ผลปรากฏว่า ค�าถามทั้ง 22 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 ซึ่ง 

สามารถน�าแบบสอบถามไปใช้งานได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยรวบรวมข้อมูล  

โดยส่งแบบสอบถาม 2 วิธี คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(e-mail) และแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติการ 

วิจัยเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ

2. การวิเคราะห์เพื่อหาค่าระดับความเครียดของ 

พนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เกิดจากเรื่องส่วนบุคคล และ 

ระดับความเครียดที่เกิดจากการท�างาน ใช้สถิติการวิจัยเชิง 

พรรณนา คือค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 คือปัจจัยส่วนบุคคล  

ใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ความถี่ และร้อยละ โดยจ�าแนก 

ตามตัวแปรอิสระที่จะศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลจ�าแนกตาม  

เพศ อาย ุระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งพนกังานอ�านวยการบนิ  

ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส และรายได้สุทธ ิ

ต่อเดือน ของพนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การพิสูจน์ 

สมมติฐานเชิงการบรรยายผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้ 

ข้อมูลจากส่วนที่ 2 ได้ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ส่วนการทดสอบความแตกต่าง ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ความ 

แตกต่างระหว่างความคิดเห็นอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วน 

บุคคลที่มีกลุ่มประชากร 1 คู่ คือ เพศ และสถานภาพการ 

สมรส ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way  

Analysis of Variance) ทดสอบด้วยสถิติ t-test โดย 

ก�าหนดนยัส�าคัญทางสถติิที ่0.05 และ ผูว้จิยัวเิคราะห์ความ 

แตกต่างระหว ่างความคิดเห็นอันเนื่องมาจากปัจจัย 

ส่วนบุคคลที่มีกลุ่มประชากรมากกว่า 1 คู่ คือ อายุ ระยะ 

เวลาทีด่�ารงต�าแหน่งพนกังานอ�านวยการบนิ ระดับการศึกษา 

สูงสุด และรายได้สุทธิต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  

ทดสอบด้วยสถิติ F-test โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ 0.05

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากส่วนที่ 3  

ของแบบสอบถามของพนกังานอ�านวยการบนิ ณ ท่าอากาศ 

ยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้สถิติเชิง 

พรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ของพนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ 

1. เพศ ผลจากการจ�าแนกปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 

เพศ พบว่า พนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวน 69 คน  

ประกอบด้วย ประชากรเพศชาย จ�านวน 35 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50.7 และประชากรเพศหญงิจ�านวน 34 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 49.3 

2. อายุ ผลจากการจ�าแนกปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 

อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ�านวน  

28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ อายุน้อยกว่า  

30 ปี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 อายุ 40-49 ปี  

จ�านวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป 

มีจ�านวนน้อยที่สุดคือ จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  

เท่านั้น 

3. ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งพนักงานอ�านวย 

การบิน ผลจากการจ�าแนกปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่งพนักงานอ�านวยการบิน พบว่า ส่วนใหญ่ 

มรีะยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งพนกังานอ�านวยการบนิ น้อยกว่า  

3 ปี จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา 

มีระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งพนักงานอ�านวยการบิน 3-5 ปี  

จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 และมีระยะเวลาที่ 

ด�ารงต�าแหน่งพนกังานอ�านวยการบนิมากกว่า 5 ปี น้อยทีสุ่ด 

จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 เท่านั้น 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด ผลจากการจ�าแนกปัจจัย 

ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุด พนักงานอ�านวย 

การบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มากที่สุด จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 รองลงมา  

คือ ระดับปริญญาโท จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1  

และระดับปริญญาเอกไม่มี 

5. สถานภาพการสมรส ผลจากการจ�าแนกปัจจัย 

ส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่ 

สมรสแล้ว จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 และมี 

สถานภาพการสมรส โสด จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  

39.1 

6. รายได้สุทธิต่อเดือน ผลจากการจ�าแนกปัจจัย 

ส่วนบุคคลด้านรายได้สุทธิต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่รายได ้

สุทธต่ิอเดือน 20,000-40,000 บาท จ�านวน 40 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 58.0 มีรายได้สุทธิต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท  

จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมีรายได้สุทธิ 

ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท น้อยที่สุด จ�านวน 8 คน  

คิดเป็นร้อยละ 11.6 เท่านั้น 

แบบสอบถามส่วนที ่2 ระดับความเครยีดทีเ่กดิจาก 

เรื่องส่วนบุคคลและระดับความเครียดที่เกิดจากการท�างาน  

พบว่า ระดับความเครียดของพนักงานอ�านวยการบิน  

ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ที่ เกิดจากเรื่องส ่วนบุคคลและที่ เกิดจาการท�างานใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

จากแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

พบว่า พนักงานอ�านวยการบินยังให้ความส�าคัญต่อการ 

แสดงออกเกี่ยวกับความเครียดที่เป็นอยู่ เรียงล�าดับจากสูง 

ไปต�่า ดังนี้ ด้านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ด้านเร่ือง 

ส่วนบุคคล และข้อเสนอแนะ ตามล�าดับ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการท�างาน พนักงานอ�านวยการบินมีความ 

คิดเห็นว่า การก�าหนดมาตรฐานของงานในหน่วยงานท่ี 

ชัดเจนจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้แม่นย�า 

ตรงกับความต้องการและพนักงานอ�านวยการบินส่วนใหญ ่

เห็นว่า ความเครียดจะสูงหรือต�่าขึ้นอยู ่กับสถานการณ์  

ณ เวลานั้นว่าจะรุนแรงมากหรือน้อยหรือจะมีผลกระทบ 

ต่องานเพียงไร เพราะการท�างานด้านการบินเป็นสภาวะ 

ที่มีความกดดันสูง เนื่องจากต้องท�างานแข่งกับเวลาภายใต ้

กฎระเบียบที่เข้มงวดมากมาย ต้องมีความรับผิดชอบสูง 

ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงท�าให้ภาวะ 

ความเครียดเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งจากภายในหน่วยงานและ 

ต่างหน่วยงานที่จ�าเป็นต้องติดต่อประสาน ดังนั้นการใช ้

ภาษาพูดที่มีน�้าเสียงกระด้างต่อกันจึงท�าให้เกิดความเครียด 
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ระหว่างปฏิบัติงานได้ง่าย เช่น การติดต่อประสานกับ 

เจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน และการให้ความร่วมมือ 

ในการตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาไม่ชัดเจนท�าให ้

เกิดปัญหาเกี่ยวกับค�าขออนุญาตต่างๆ นอกจากนี้ส�าหรับ 

รายได้สุทธิต่อเดือนในปัจจุบันไม่เพียงพอกับรายจ่ายท�าให้ 

อาชีพพนักงานอ�านวยการบินดูเหมือนจะไม่มั่นคง 

2. ด้านเรื่องส่วนบุคคล พนักงานอ�านวยการบิน 

ส่วนใหญ่เห็นว่า ความเครียดจะเกิดขึ้นสูงหรือน้อยข้ึนอยู ่

กับอารมณ์และสถานการณ์ ณ เวลานั้น เนื่องจาก 

สถานการณ์ต่างๆ ของครอบครัวจะส่งผลกระทบโดยตรง 

กบัพนกังานอ�านวยการบนิด้านจติใจและการควบคมุอารมณ์  

และเม่ือเกดิภาวะรบกวนทางจติทีม่สีาเหตมุาจากครอบครวั 

จึงยากที่จะตัดออกไปจากความคิด ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 

ในการท�างานต�่าลงได้ 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พนักงานอ�านวย 

การบินส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดให้มีการพักผ่อนหรือ 

กจิกรรมผ่อนคลายระหว่างปฏบัิตงิาน ควรจดัให้มีการอบรม 

ให้ความรู้ เร่ืองการพัฒนาสุขภาพจิตการมีมนุษยสัมพันธ์ 

และการพูด และการมีทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานจะช่วย 

ลดระดับความเครียดลงได้

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานอ�านวยการบิน ณ  

ท่าอากาศยานดอนเมอืงและท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิมรีะดบั 

ความเครยีดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า ผลการวจิยั 

นี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า  

มาตรฐานพนักงานอ�านวยการบินมีมาตรฐานตามระดับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้โดย พบว่า ระดับความเครียดที่เกิดจาก 

การท�างานจะสูงกว่าระดับความเครียดที่เกิดข้ึนจากเรื่อง 

ส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ พวงรัตน์ พิสุทธินันทคุณ  

(2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

หน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เขตประชิดสนามบิน  

ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ พบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร 

ทางอากาศเขตประชิดสนามบนิ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  

มีระดับความเครียดสูงกว่า 6.0 ตามมาตรวัด 1.0-10.0  

ซ่ึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติหน้าที่และมีผลต่อระดับ 

ความเครียดสูง ได้แก่ ลักษณะงาน ดังนั้นอาชีพพนักงาน 

อ�านวยการบินซึ่งเป็นอาชีพที่มีลักษณะงานต้องรับผิดชอบ 

ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมาก 

โดยเฉพาะในขณะที่ เกิดความผิดพลาดจนก่อให้เกิด 

อุบัติเหตุเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดแต่ละครั้งมักมีความ 

รุนแรงสูงมาก ทั้งยังมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของ 

ประเทศ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเครียดของ 

พนกังานอ�านวยการบนิในขณะปฎบิติัหน้าทีสู่งกว่าอาชพีอืน่  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น พายุ  

แผ่นดินไหว สึนาม ิอันมผีลต่อการเปล่ียนแปลงแผนการบนิ  

มีผลต่อระดับความเครียดสูงสุดในด้านการท�างานกับปัจจัย 

ส่วนบุคคล ทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ ระยะเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่งพนักงานอ�านวยการบิน ระดับการศึกษา 

สูงสุด สถานภาพการสมรส และรายได้สุทธิต่อเดือน นั่น 

แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็น 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของมนุษย์มากที่สุด ซึ่ง 

สอดคล้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เกิดสึนามิ ที่จังหวัด 

มยิาง ิในประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2554 ทีผ่่านมา  

ก่อให้เกิดความเครียดต่อประชากรทั้งโลกในระดับสูงมาก 

เนื่องจากมีผลกระทบไปทั่วโลก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 

พนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมมีระดับความเครียดอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของ 

พนักงานอ�านวยการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบการบริการจัดการ 

ด้านพนักงานอ�านวยการบิน ด้านต่างๆ ดังนี้

ด ้านส่วนบุคคล เช่น จัดท�าโครงการพัฒนา 

สุขภาพจิตทางศาสนาที่พนักงานอ�านวยการบินส่วนใหญ ่

นับถือ และโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง “การมี 

มนุษยสัมพันธ์และการพูด”
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ด้านการท�างาน เช่น จัดให้มีรายได้เสริมเพิ่มเติม 

จากรายได้สุทธิต่อเดือน จัดท�าระบบการจัดการงานใน 

หน้าท่ี จดัหาพนกังานอ�านวยการบนิเพิม่ให้พอดกีบัปรมิาณ 

ของงาน 

โดยเฉพาะพนักงานอ�านวยการบิน ด้านการบินเช่า 

เหมาล�าด้วยเหตุที่ว่าการวางแผนการบินในแต่ละเที่ยวบิน 

มคีวามแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง มเีวลาจ�ากดัภายใน 1 ชัว่โมง  

และไม่บ่อยนักที่จะมีเที่ยวบินที่มีเส้นทางเดิม ซึ่งแตกต่าง 

ไปจากพนักงานอ�านวยการบินแบบประจ�า 

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอ�านวย 

การบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต  

และศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการ 

ศึกษาคือ (1) พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี และ (2)  

ญาติหรือสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยระยะสุดท้าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ  

เปรียบเทียบสัดส่วน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการ 

ดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายของชวีติประกอบด้วยแนวปฏบิตักิารพยาบาลตามแนวทางการดแูลแบบประคบัประคอง (palliative  

care) ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จิตวิญญาณรวมถึงการดูแลด้านกฎหมายและจริยธรรม แนวปฏิบัต ิ

การพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ AGREE  

Instrument (2001)ได้ค่าดัชนีความตรงร้อยละ 79.7 (2) ผลของการทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกใน 

โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้และญาติหรือสมาชิกในครอบครัวจ�านวน  

3 คน มีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ

ค�ำส�ำคัญ: การพยาบาลทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

Abstract

This study aimed to develop clinical nursing practice guideline (CNPG) for the patient care  

at the end of life. Then study the result of using the guideline palliative care. This guideline was  

developed based on the process of the IOWA Model of Evidence-Based Practice to Promote Quality  

Care. Respondents of the study were 12 professional nurses working in intensive care unit (ICU),  

1นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต
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ควำมน�ำ

ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะ 

ให้การดูแลรักษาพยาบาลและมีมาตรฐานที่ดีเท่าใดก็ตาม 

ย่อมมีผู้ป่วยที่ต้องพ้นสภาพการมีชีวิตหรือตายลง ดังนั้น 

การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตหรือผู้ป่วยใกล้ตาย 

จึงมีความส�าคัญ ดังค�าในพระธรรมปิฏก (2542) กล่าวไว้ว่า  

ชวีติคนมโีอกาสตลอดเวลาจนถงึวาระสดุท้ายแม้แต่จะบรรลุ 

ประโยชน์สูงสุดของชีวิต ปัจจุบันอาจใช้ค�าว่า “ชีวิตสม 

ศักด์ิศรี” คือบรรลุธรรมสูงสุดพร้อมกับสิ้นชีวิต “เรื่องของ 

มนุษย์จะต้องรู้จักปฏิบัติโดยใช้ปัญญาเป็นหลักอยู่ 2 อย่าง 

คือ ความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างไรและมนุษย์จะเอา 

อย่างไร ปัญญาเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงของธรรมชาติ 

เมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติก็จะช่วยให้เจตนาในการเลือก 

ตัดสินใจน้ันท�าได้ดีที่สุดด้วย” ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความต้องการ 

และปัญหามากมาย การดแูลรกัษาพยาบาลผู้ป่วยในปัจจบุนั 

ได้ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลและให้การดูแล 

แบบองค์รวม (holistic approach) ซึ่งหมายถึงการดูแล 

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่บุคคล  

ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของ 

ชวีติด้วยซึง่มคีวามซับซ้อนละเอยีดอ่อน ดงัน้ันการตัดสินใจ 

ในการรกัษาพยาบาลจงึข้ึนอยูก่บัญาตหิรอืสมาชิกครอบครวั 

โดยสทิธกิารมส่ีวนร่วมการเลอืกตดัสนิใจ ดงัพระราชบญัญติั 

สุขภาพแห่งชาติ (2550) มาตราที่ 12 ระบุว่า บุคคลมีสิทธิ 

ท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข 

ที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน 

หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การด�าเนินการ 

ตามหนงัสือแสดงเจตนาวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

ด ้านสาธารณสุขได ้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตาม 

วรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดและ 

ให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง การก�าหนดสิทธิให้บุคคล 

เลือกที่จะตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องที่ก�าหนดให้บุคคลเลือก 

ที่จะตายอย่างธรรมชาติไม่ถูกแทรกแซงด้วยเครื่องมือ 

เทคโนโลยีต่างๆ ปัญหาจากการปฏิบัติงาน การสื่อสาร  

ปัญหาเชงิระบบและแนวทางการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายซึง่ 

จ�ากัดด้วยทักษะของพยาบาลล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรค 

ของการดูแลผู้ป่วยที่พบได้ 

ด ้วยปัญหาดังกล่าวผู ้จัดการการดูแล (care  

manager) หรือผู ้บริหารของโรงพยาบาล (hospital  

administrator) จึงควรเห็นความส�าคัญที่จะพัฒนา 

บุคลากรในทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตายเหล่านี้ 

ให้มีความสามารถในการดูแลที่เป ็นไปในทิศทางและ 

มาตรฐานเดียวกันจึงท�าให้เกิดมีคุณภาพของชีวิตและ 

คุณภาพการดูแลได้สูงสุด ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะท�าให้เกิด 

การดูแลอย่างเป็นระบบดังกล่าวแล้วคือการปฏิบัติการ 

พยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต  

ซึ่งในที่นี้เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ 

ประคับประคอง (palliative care) โดยมุ่งเน้นการดูแล  

(active total care) และตายอย่างสมศักด์ิศรีมนุษย์หรือ 

ตายดี แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามมาตรฐาน 

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สถาบันพัฒนาและรับรอง 

Navanakorn hospital in Pathumthani province. It was passed the criteria of AGREE Instrument (2001)  

with the content validity index of 79.7 percent. The results of study indicated that the clinical nursing  

practice guideline was appropriate. Nurses and family member satisfied of care according to the  

guideline. Therefore, the hospital administrator should support this guideline and apply for the patient  

care and this CNPG should be constantly improved for appropriate care in the long term.

Keywords: Clinical Nursing, the Patient Care at the End of Life
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คุณภาพโรงพยาบาล (2549, หน้า 171) ได้ก�าหนดไว้ 3  

ประการคือ (1) บุคลากรมีความตระหนักในความต้องการ 

ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (2) ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ 

การประเมินหรือประเมินซ�้าเกี่ยวกับอาการ การตอบสนอง 

ต่อการบ�าบัดอาการ ความต้องการด้านจิตสังคมและ 

จิตวิญญาณ (3) ทีมผู้ให้บริการให้การดูแลผู้ที่ก�าลังจะ 

เสียชีวิตอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการบรรเทาอาการ ความ 

ต้องการด้านจิตสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ การให้ 

ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนา 

ครั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปธรรมและน�าแนวทางการดูแลไปใช้ได ้

อย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงแนวปฏิบัติ

1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 

2. เพือ่ศกึษาผลของการใช้แนวปฏบิตักิารพยาบาล 

ทางคลินิกในการดูแลผู ้ป ่วยระยะสุดท้ายของชีวิตใน 

โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบการพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลินกิ 

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้รูปแบบไอโอวา โมเดล  

(IOWA Model of Evidence-Based Practice to  

Promote Quality Care adapted from Titler 2004)  

(Polit & Beck, 2004, pp. 685-687; Burns & Grove,  

2009, pp. 625-626) ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ใน 

กระบวนการศึกษาพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้น�าขั้นตอนมาใช้ให้ 

เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี  

น�ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วย 

หนักตามที่ ฟองค�า ติลกสกุลชัย (2552) ได้น�าเสนอไว้ 

ซึ่งแบ่งเป็น 5 ข้ันตอนดังภาพ

ระยะที่ 1 
กำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรพยำบำลทำงคลินิก
ขั้นตอน 1 ก�าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา/ 

แก้ไข

ขั้นตอน 2 พิจารณาว่าเป็นความต้องการขององค์กร 

เพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าใช่ทบทวนวรรณกรรมและสืบค้น 

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง

ขัน้ตอน 3 พจิารณางานวจิยัว่าสนบัสนนุปัญหาเพยีงพอ 

หรือไม่ ด�าเนินการวิเคราะห์ ประเมินและสังเคราะห์งาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 
กำรตรวจสอบคุณภำพของแนวปฏิบัติกำรพยำบำล

ข้ันตอน 4 น�าแนวปฏิบัติการพยาบาลให้ผู ้ทรง 

คุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ระยะที่ 3 
กำรน�ำแนวปฏิบัติกำรพยำบำลทำงคลินิกไปใช้

ขั้นตอน 5 พิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนว 

ปฏิบัติฯ ที่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก่อนน�าไปทดลองใช้และประเมินผลลัพธ์

ขอบเขตกำรวิจัย

เป็นการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 

ในการดูแลผู ้ป ่วยผู ้ใหญ่ระยะสุดท้ายของชีวิตส�าหรับ 

พยาบาลในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลนวนคร จังหวัด 

ปทุมธานี โดยใช้ไอโอวา โมเดล โดยตัวแปรที่ใช้ในการ 

วิจัยคือแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย 

ระยะสุดท้ายของชีวิตและผลของการใช้แนวปฏิบัติการ 

พยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต  

ได้แก่ ผลการสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติ 

การพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ 

ชีวิตของพยาบาลปฏิบัติการ และผลต่อความพึงพอใจของ 

ญาติหรือสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาในรูปแบบวิจัยและพัฒนา (research  

& development) แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนี้ ด�าเนินงานวิจัย 

ตามรูปแบบไอโอวา โมเดลแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน เครื่องมือ 

ที่ใช้ใการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน 

ที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบประเมิน 

ประสิทธิผลแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแล 

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อประเมินความเป็นไปได้ 

ของการน�าแนวปฏิบัติฯ ไปใช้ที่ประกอบด้วยข้อความ 150  

กิจกรรมการพยาบาล และลักษณะการตอบเป็นการเลือก 

ตอบคอื ปฏบัิติได้ทัง้หมด ปฏบิตัไิด้บางส่วนและ/หรอืปฏบิติั 

ไม่ได้ ผูท้รงคณุวุฒติรวจสอบประเมินคณุภาพด้วยเครือ่งมอื  

AGREE Instrument (2001) ได้ค่าดัชนีความตรงร้อยละ  

79.7 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของญาติหรือ 

สมาชิกครอบครัวเพื่อการประเมินความพึงพอใจต่อการ 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยประกอบด้วยข้อความดัดแปลง 

รูปแบบที่เหมาะสมบางส่วนจากการศึกษาพฤติกรรมการ 

ดูแลผู้ป่วยของพยาบาล 11 ข้อความและก�าหนดการตอบ 

เป็นมาตรประเมินค่าแบบลิเกอร์ตสเกล 5 สเกล การให้ 

คะแนนของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 3 รายต่อความพึงพอใจ 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย=3.81, S.D.  

=0.80

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ท�าการศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพผู ้ 

ปฏิบัติงานในหน่วยงานหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี และญาติหรือสมาชิกครอบครัวของ 

ผูป่้วยภาวะวกิฤตทกุโรคทีม่านอนรกัษาตวัซึง่มรีะยะรนุแรง 

ของโรคลุกลามเกินรักษาได้ หรือผู้ป่วยใกล้ตายที่มีภาวะ 

แทรกซ้อนหรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่สามารถฟื้นฟูได้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพ 

จ�านวน 12 คนและญาตหิรอืสมาชกิครอบครวัผูป่้วยจ�านวน  

3 คน ณ ที่ท�าการเก็บข้อมูลจริงในขณะนั้น

สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย

ค่าร้อยละ เปรียบเทียบสัดส่วน ค่าเฉล่ียและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์โดย 

แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทาง 

คลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตโดยเริ่มจาก 

การค้นหาปัญหาที่ต้องการแก้ไข พิจารณาความต้องการ 

และการทบทวนวรรณกรรมสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ 

เกี่ยวข้องโดยใช้ค�าส�าคัญสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ ในช่วง 

ระยะเวลาปีค. ศ. 2000-2009 ได้แก่ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย End of life & End of life  

care, Dying care, Terminal ill & Terminal care,  

Palliative care, Evidence-based practice และ  

Clinical practice guideline และแหล่งสืบค้นด้วยมือ  

เกณฑ์การคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรงประเด็น 

การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ได้ทั้งสิ้น  

21 เรื่องแบ่งเป็น Randomized Controlled Trials หรือ  

RCTs 1 เรื่อง การวิจัยแบบ Quasi-experimental 1 เรื่อง  

รายงานการวิจัยหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 7 เรื่อง  

งานวจิยั (ทีเ่ป็นวทิยานพินธ์) 1 เรือ่ง ต�ารา 9 เรือ่ง บทความ  

2 เรื่อง น�ามาก�าหนดเกณฑ์คุณภาพและระดับค�าแนะน�า 

หลักฐานตามข้อเสนอของวิทยา ศรีดามา (2548) จ�าแนก 

เป็นจ�านวนเรือ่งทีเ่ข้าระดบั A 1 เรือ่ง จ�านวนเรือ่งทีเ่ข้าระดบั  

B 1 เรื่อง จ�านวนเรื่องที่เข้าระดับ C 1 เรื่องและจ�านวน 

เรื่องที่เข้าระดับ D 18 เรื่อง ทั้งนี้เนื่องด้วยหลักฐานท่ีมี 

ความเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไม่เป็นการ 

แพร่หลายและมีจ�านวนไม่มากพอในสาขาการพยาบาล  

ส่ิงที่ค้นได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อน�ามาพัฒนาเป็น 

แนวปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะความต้องการ ดังนี้

1. โครงสร้างองค์ประกอบและกระบวนการดูแล 

2. การดูแลด้านร่างกาย 

3. การดูแลด้านจิตใจและจิตสังคม
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4. การดูแลด้านสังคม 

5. การดูแลด้านจิตวิญญาณและความเชื่อทาง 

ศาสนา 

6. การดูแลด้านวัฒนธรรม 

7. การดูแลผู้ป่วยในระยะใกล้ตาย

8. การดูแลด้านกฎหมาย และจริยธรรม 

ขั้นต ่อมาด�าเนินการวิเคราะห์ ประเมินและ 

สังเคราะห์หลักฐานที่ได้ทั้งหมดสรุปเป็นแนวปฏิบัติการ 

พยาบาลในการดูแลผู ้ป ่วยระยะสุดท้ายของชีวิตโดย 

ครอบคลมุเนือ้หาและการปฏบัิตกิารพยาบาลทัง้ด้านร่างกาย  

จิตใจและสังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ วัฒนธรรมรวมถึง 

ประเดน็เชงิกฎหมายและจรยิธรรม ในการพฒันาแนวปฏบิติั 

การพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ 

ชีวิตผู้วิจัยค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการดูแล 

ผูป่้วยระยะสุดท้ายทีม่ผีลกระทบหลายด้าน ซึง่แนวปฏบิตันิี้ 

จะน�าเสนอการปฏิบัติการพยาบาลอาการแสดงที่เด่นชัด 

และการจัดการกับปัญหานั้นๆ 

ด้านร่างกาย ได้แก่ ปัญหาความเจ็บปวด ปัญหา 

การหายใจ เช่น อาการหายใจล�าบาก หายใจติดขัดหรือ 

กลุ่มอาการหายใจรุนแรงเฉียบพลัน ปัญหาคลื่นไส้ อาเจียน  

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ ท้องผูก ปัญหาการ 

ไม่เคลื่อนไหว แผลกดทับ การดูแลส่งเสริมความสุขสบาย

ด้านจิตใจที่ครอบคลุมปัญหาหรือผลกระทบทาง 

อารมณ์และจิตใจ สังคมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันได้และให้การ 

ดูแลที่ควบคู่กันไปในส่วนของผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ ความ 

วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความเครียด

ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งในที่น้ีหมายถึงความสูญเสีย  

ความเศร้าโศก เสียใจก่อนและหลังความตายจากกรณีเสีย 

ชีวิต ซึ่งให้การดูแลตามความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา 

ของแต่ละบุคคล

ประเดน็ปัญหาเชงิกฎหมายและจรยิธรรม ทีพ่บ 

ได้บ่อยได้แก่ กรณีการคงไว้และการถอนเครื่องค�้าจุนชีวิต

ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติ 

การพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะ 

สุดท้ายจ�านวน 2 ท่านและเป็นผู้มีความช�านาญในการ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจ�านวน 1 ท่านโดยใช ้

เกณฑ์เครื่องมือ AGREE Instrument เป็นแนวทาง 

ในการประเมินซึ่งประกอบด้วยข้อค�าถาม 23 ข้อ 6 มิติ/ 

ด้าน ผลการประเมินการตรวจสอบความตรงเนื้อหาได้ค่า 

ดัชนร้ีอยละ 79.71 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิ 

ตามเกณฑ์การประเมิน

ระยะที่ 3 การด�าเนินการน�าแนวปฏิบัติการ 

พยาบาลไปทดลองใช ้โดยการพิจารณาปรับปรุงและ 

เปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยตามที่ก�าหนด 

จ�านวน 3 คน โดยผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเป็นพยาบาล 

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักจ�านวน 12 คน ทั้งนี้ 

ได้ก�าหนดให้ใช้คู ่มือการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทาง 

คลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตเป็นเครื่องมือ 

ประกอบการปฏิบัติดูแลผู้ป่วย ในส่วนของการประเมินผล 

ต่อความพึงพอใจของญาติหรือสมาชิกครอบครัว ภายหลัง 

จากผู้ปฏิบัติพยาบาลได้ให้การดูแลผู้ป่วย

ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการ 

พยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 

พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน�าแนวปฏิบัติการพยาบาล 

ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย พยาบาลทั้งสิ้นจ�านวน  

12 คน สามารถปฎิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามแนวทาง 

ปฏิบัติได้ทั้งหมดหรือปฏิบัติได้บางส่วน มีเพียงส่วนน้อย 

ที่เห็นว่าปฏิบัติไม่ได้ตามการแสดงเปรียบเทียบสัดส่วน 

และร้อยละ 

การจัดการกับปัญหาความเจ็บปวด กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ความเห็นว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติได้/ 

ปฏบิตัไิด้บางส่วน/ปฏบิตัไิม่ได้ม ี1 กจิกรรมพยาบาลคิดเป็น 

ร้อยละ 41.70/50/8.30 มีสัดส่วน 5:6:1 ปัญหาเบื่อ 

อาหาร กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 

มี 1 กิจกรรมตามสัดส่วน 4:5:3 คิดเป็นร้อยละ 33.30/ 

41.70/25 ปัญหาท้องผูกและปัญหาการไม่เคลื่อนไหว  

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามี 1 กิจกรรมพยาบาลสามารถ 

ปฏิบัติได้/ปฏิบัติได้บางส่วน/ปฏิบัติไม่ได้ มีสัดส่วนเป็น  
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7:3:2 คดิเป็นร้อยละ 58.30/25/16.70 ปัญหาการนอนหลับ  

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามี 2 กิจกรรมพยาบาลที่ปฏิบัติ 

ไม่ได้ แสดงสัดส่วน 9:2:1 คิดเป็นร้อยละ 75/16.70/8.30

การจัดการกับปัญหาภาวะซึมเศร้า กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ความเห็นว่ามี 1 กิจกรรมพยาบาลที่ปฏิบัติได้/ปฏิบัติได้ 

บางส่วน/ปฏิบัติไม่ได้ ตามสัดส่วน 8:3:1 คิดเป็นร้อยละ  

66.70/25/8.30 ปัญหาด้านจิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ความเห็นว่ามี 1 กิจกรรมพยาบาลที่ปฏิบัติได้/ปฏิบัติได้ 

บางส่วน/ปฏิบัติไม่ได้ ตามสัดส่วน 10:1:1 คิดเป็นร้อยละ  

83.30/8.30/8.30

และปัญหาเชิงกฎหมายและจริยธรรมพบว่ามี 1  

กิจกรรมพยาบาลที่กลุ ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าสามารถ 

ปฏิบัติได้/ปฏิบัติได้บางส่วน/ปฏิบัติไม่ได้ มีสัดส่วนเป็น  

9:1:2 คิดเป็นร้อยละ 75/8.30/16.70

การประเมินผลต่อความพึงพอใจของญาติหรือ 

สมาชิกครอบครัวกับการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยของ ผู้ปฎิบัติ 

พยาบาลในจ�านวน 3 รายพบว่าแสดงความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีคะแนนรวมตามล�าดับเป็น  

3.63/3.81/4 คะแนน ค่าเฉลี่ย =3.81 และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน =0.80 

กำรอภิปรำยผล

การอภปิรายผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ สามารถ 

อภปิรายผลได้ว่า การวจิยัเชิงพัฒนาแนวปฏบิตัติามรปูแบบ 

ไอโอวา โมเดลนี้ แม้ว่าการสร้างจากหลักฐานที่มีอยู่อย่าง 

จ�ากัดในขณะนี้แต่สามารถน�าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะ 

สดุท้ายของชวีติได้เน่ืองจากเป็นการสร้างแนวทางในมติกิาร 

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตแบบประคับประคองซึ่ง 

มีความส�าคัญมาก ได้แก่ การดูแลด้านร่างกายและจิตใจที ่

ผู้ปฏิบัติพยาบาลสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลได ้

ทั้งหมดและปฎิบัติได้บางส่วน ส่วนที่ปฏิบัติไม่ได้เนื่องจาก 

ข้อจ�ากดัของพยาบาลทีม่อีายแุละประสบการณ์น้อย ผูป้ฏบิติั 

อาจไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไร ข้อจ�ากัดของ 

ผูป่้วยบางรายทัง้นีอ้าจรวมถงึข้อจ�ากดัของสถานดแูลผูป่้วย 

และขาดการสนับสนุนการดูแลที่เหมาะสม การดูแลด้าน 

จิตวิญญาณในส่วนที่ปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากการตอบสนอง 

ความต้องการทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ส่ิงแวดล้อมและ 

ชุมชนอาจมีข้อจ�ากัด การสื่อสารการรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ไม่ตรงกัน ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในเชิง 

กฎหมายและจริยธรรมพบว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติไม่ได้คือ 

การแนะน�าการตัดสินใจกรณีที่ญาติไม่สามารถตัดสินใจได้  

โดยการใช้ตัวแทนตัดสินใจไม่ใคร่พบเห็นเพราะส่วนใหญ ่

กระท�าในต่างประเทศ

การประเมนิผลความพงึพอใจของญาติหรอืสมาชกิ 

ครอบครวัทีแ่สดงความเหน็ด้วยและเหน็ด้วยอย่างยิง่ในการ 

ปฏิบัติการพยาบาล แสดงถึงผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแล 

ด้านร่างกายตามสภาพและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมโดย 

ความรู้ของพยาบาล แต่ยังขาดการประเมินการสอบถาม 

ความต้องการของผู้ป่วยและญาติ การไม่ได้ปฏิบัติหรือ 

ปฏิบัติพยาบาลได้บางส่วนท�าให้เกิดความไม่แน่ใจของ 

ผู ้ป่วยและญาติว่าได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่  

การได้อยู ่ใกล้ชิดผู ้ป่วยและได้รับความสะดวกเพียงพอ 

หรือไม่ และการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่อการเปลี่ยนแปลง 

อาการของผู ้ป ่วยที่ท�าให้เกิดความวิตกกังวลเพียงพอ 

หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา สุขตระกูล  

(2544) ว่าเป็นความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศก 

ของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย แม้ว่าการวัด 

ความพึงพอใจของญาติหรือสมาชิกครอบครัวจะวัดได้ยาก 

แต่ก็เป็นผลสะท้อนให้เห็นมุมมองหนึ่งของการดูแลหรือ 

การให้บรกิารพยาบาล ควรได้พฒันาตอบสนองความต้องการ 

ตามความเหมาะสมส�าหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ภายในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิติองค์รวม ควรได้รับ 

การประเมิน วางแผนการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณตลอดจนด้านกฎหมายและจริยธรรม  

วัฒนธรรมและความเชื่อซึ่งเป็นผลต่อการดูแลบุคคลทั้ง 

ครอบครัวและชุมชน (Brener, 2007)
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ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได ้

ในการน�าแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแล 

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น 

ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงควรสนับสนุนและมีการน�าแนว 

ปฏิบัติไปใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย และควรได้ปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี*
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล และศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท�างานในแต่ละด้านของพนักงานองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 511 คน สุ่มแบบหลายข้ันตอนได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 224 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า  

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอ 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและความ 

ก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน ด้านลัทธิธรรมนูญนิยม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต 

การท�างาน และด้านการเกี่ยวพันทางสังคม พบว่าในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทุกข้อและมีด้าน 

การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2) การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท�างาน เงินเดือน และต�าแหน่งที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต, พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ วรุณี เชาวน์สุขุม และ ดร.ภิรมณ์ ศรีธาตุ
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศไทยได้มีการ 

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อ 

วิถีการด�ารงชีพของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. มาตราที่ 78  

กล่าวว่ารัฐต้องด�าเนินการแถลงนโยบายด้านการบริหาร 

ราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้องค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ 

ของท้องถิ่นเอง ให้มีอ�านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  

โดยรัฐบาลเป็นผู้ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เท่าที่จ�าเป็นภายในกรอบของกฎหมายและเพื่อกระจาย 

อ�านาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณปภัช ตะสิงห์,  

2552, หน้า 1) จากการกระจายอ�านาจการปกครองดงักล่าว  

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ใกล้ชิด 

กับประชาชนในพื้นที่ มีหน้าที่ด�าเนินการบริหารและพัฒนา 

ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการ 

พัฒนาประชาชนและท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ภายใต้อ�านาจ 

หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีภารกิจมากขึ้น จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการ 

ด�าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ 

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานส่วนบุคคล 

โดยบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องคล้อง 

กับภารกิจดังกล่าว 

ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

ขององค์การ ช่วยให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุผล 

ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ หากองค์กรดูแลบุคลากร 

ในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะสามารถเพิ่มศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ปัจจัยที่จะท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอสภาพแวดล้อม 

ทีป่ลอดภยัและการส่งเสรมิสขุภาพ การพฒันา ความสามารถ 

ของบคุคล ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน เพือ่ให้เกดิ 

ความสมดุลระหว่างชีวติการท�างานสังคม องค์การ ด้วยเหตน้ีุ 

องค์การในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาในการบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ให้มีความก้าวหน้า สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้น 

จึงต้องมีการบริหารจัดการให้พนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ท�างานอย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น ความตั้งใจในการ 

ท�างานและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความรอบรู ้  

คู่คุณธรรม เป็นผู้น�าในสังคม 

Abstract

The purposes of this research were to study staff’s opinion over quality of work-lite and to  

study different personal factors and their quality of work-life in each aspect. Populations were 511  

sub-district administration organizations Staffs in Klong-luang District, Patumthani Province. 224  

sample were randomly selected. The questionnaire was used in data collection. Statistics were use  

mean, standard deviation, were employed. The hypothesizes were tested by the correlation coefficient  

of Pearson t-test and f-test. The results showed that: (1) Staff’s opinion on quality of work-lite in eight  

dimensions was in hisher level fair and adequate compensation was rated in the highest. (2) Different  

personal factors: sex, age, education, marital status, working experienus, salary and position, have  

different quality of work-life.

Keywords: opinions quality, work life of sub-district administrative organizations.
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ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของบุคลากร ซ่ึงเป็นพนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา 

ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพ 

ชีวิตการท�างานของพนักงานส่วนต�าบล ในเขตพื้นที่อ�าเภอ 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันหรือไม่ และเพื่อ 

ศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานโดยรวม และหาแนวทางในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน ซึ่งการศึกษาคุณภาพชีวิต 

การท�างานครั้งน้ี จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานในองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานโดยรวมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกบัคณุภาพชวีติการท�างาน ในแต่ละด้านของพนกังาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบล 

สมมติฐำนของกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคลากร 

มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน 

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษา คุณภาพ 

ชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประชากร 

ท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 

ทั้งสิ้น 511 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่ม 

ตัวอย่างจ�านวน 224 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นท่ี 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุระหว่าง 31-40 ปี ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีสถานภาพสมรส โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่าง 5-10 ปี เงินเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท  

และส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่งพนักงานสายงานปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วน 

ต�าบล ในเขตพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

โดยอาศัยเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตการท�างานทั้ง 8 ด้าน  

รายละเอียดดังนี้ ในภาพรวมพนักงานองค์การบริหารส่วน 

ต�าบลเห็นว่าคุณภาพการท�างานของตนขึ้นอยู่กับ (1) ด้าน 

การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับ 

สูงสุด ( X  = 4.09, SD. = 0.91) โดยเห็นว่าได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน สวสัดกิาร หรอืผลประโยชน์เกือ้กลูอืน่ๆ ท่ีได้รับ 

จากการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน  

(2) ด้านสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม 

สุขภาพ อยูใ่นระดับสูง ( X  = 4.09, SD. = 0.91) หน่วยงาน 

มีการจัดสถานที่ท�างานที่สะอาด มีส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 3) ด้านการพัฒนาความ 

สามารถของบคุคล อยูใ่นระดับสูง ( X  = 3.85, SD. = 1.06)  

หน่วยงานส่งเสริมให้ได้ใช้ความสามารถทักษะในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้มีความรู ้สึกว่าตนเองมีค่า หรือ 

รู้สึกท้าทายจากการท�างาน เช่น การได้รับมอบหมายให ้

ท�างานที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน องค์การ  

และประเทศชาติ หรืองานใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ามาก่อน  

(4) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน อยูใ่นระดบัสงู  

( X  = 4.01, SD. = 0.89) บุคลากรได้รับการเตรียมความรู ้

และทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนไปยังต�าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นท่ี 

ยอมรับของสังคม (5) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ 
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การท�างานร่วมกัน อยูใ่นระดบัสงู ( X  = 4.03, SD. = 1.07)  

บุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้ 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาใจใส่ต่อกันในการท�างาน 

ของเพือ่นร่วมงาน (6) ด้านลทัธธิรรมนญูนยิม อยูใ่นระดบัสงู  

( X  = 3.87, SD. = 0.88) หน่วยงานให้สิทธิ์ในการแสดง 

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่างๆ (7) ด้านความสมดุล 

ระหว่างชีวิตการท�างาน อยู่ในระดับสูง ( X  = 4.05, SD.  

= 0.99) บุคลากรมีเวลาว่างหลังเลิกงาน/วันหยุด เพื่อให้ 

กับครอบครัว ตนเอง และเพื่อนๆ (8) ด้านการเกี่ยวพัน 

ทางสังคม อยู่ในระดับสูง ( X  = 4.05, SD. = 0.96)  

หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมในการท�ากิจกรรมที่ 

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย 

ส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท�างาน ทั้ง 8 ด้าน ของ 

พนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในภาพรวมพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตพื้นที่ 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กำรอภิปรำยผล

จากการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขต 

พ้ืนท่ีอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นส�าคัญ 

ที่ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน 

โดยรวม ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขต 

พื้นท่ีอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 8 ด้าน  

ประกอบด้วย ด้าค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ  

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ  

ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคง 

และความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ 

การท�างานร่วมกัน ด้านลัทธิธรรมนูญนิยม ด้านความสมดุล 

ระหว่างชีวิตการท�างาน และด้านการเกี่ยวพันธ์ทางสังคม  

พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ขึ้นอยู่กับการได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ 

เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรกร ผลอินทร์  

(2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานบริษัท  

ไซโก้พริซิชั่น ประเทศไทย จ�ากัด พบว่าระดับคุณภาพชีวิต 

การท�างานของบริษัท ไซโก้ พริซิชั่น ประเทศไทย จ�ากัด  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านค่าตอบแทนทีย่ติุธรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพแวดล้อม  

ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความ 

สามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  

ด้านการ บูรณาการทางด้านสังคม ด้านลัทธิธรรมนูญนิยม  

ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับปานกลาง  

มีเพียงดา้นสมดุลระหวา่งชวีิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ ทีอ่ยู่ใน 

ระดบัสงู สอดคล้องกบังานวิจบัของ สุคนธศกัดิ ์สงิโตเกษม  

(2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการ 

ส�านักงานท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าระดับ 

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ และด้านเวลาการท�างานกับ 

ชีวิตส่วนตัว

2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท�างานในแต่ละด้าน 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตพื้นที่อ�าเภอ 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า  

ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ อายุ ระดับการ 

ศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ 

เงินเดือนนั้น ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล มีความ 

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวณีย์ ค�่าคูณ  

(2550) ศึกษาคุณภาพชีวติการท�างานของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร  

ส�านักงานงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร  

มีประเด็นที่น่าสนใจคือคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

มีระดับคุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องท�างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่สูง เมื่อเปรียบเทียบระดับ 

คุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่าง 

ระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งในภาพรวมและด้าน 

ผลตอบแทน ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ  
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ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพ 

แวดล ้อมการท�างาน และด ้านธรรมนูญในองค ์การ  

ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ 

สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนด้านการ 

บูรณาการ ทางสังคม ด้านบทบาทการท�างานที่มีความ 

สมดุลและด้านการค�านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ทั้งนี้เพราะพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 

มีภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และ เรืองกฤษฎิ์  

สุวรรณอ�าไพ (2549) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานกับ 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการใน 

โรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย พบว่า 

พนักงานท่ีมคีณุภาพชีวติการท�างาน อยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู 

และมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

พนักงานที่มีอายุและสถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับ 

คุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวมแตกต่างกัน แต่พนักงาน 

ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวม 

แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระ 

ตัวใดบ้างที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล เพราะหากทราบว่า 

ตัวแปรตัวใดมีอิทธิพลในการพยากรณ์จะได้ให้ความส�าคัญ 

กับตัวแปรเหล่านั้นมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส ่วนต�าบล  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาถึงสภาวะ 

วิกฤตของเศรษฐกิจโลก ว่ารัฐบาลมีนโยบายหรือกลยุทธ์ 

ใดบ้างที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนให้การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลม ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาถึงสภาวะ 

วิกฤตของเศรษฐกิจโลกว่ามีผลต่อการก�าหนดนโยบาย 

คุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือไม่ 

4. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย 

มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกระดับ 

ในองค์กร 

5. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน เพราะตัวแปรทั้งสอง 

กม็ผีลกระทบกบัผลการปฏบิติังานของพนกังานด้วยเช่นกนั

6. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ วิธีการสร้างความ 

ผูกพันในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจน้ี ศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงาน; ศึกษาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์; ปัญหาในการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 364 คน เลือกจากประชากรที่เป็นพนักงานบริษัท ไทยสตีล 

เคเบิล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จ�านวน 1,523 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี  

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการท�างาน 1-5 ปี เป็นพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า  

15,000 บาท โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่พนักงานมีปัญหาอัตราการเข้า-ออกจากงาน และพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการ 

ท�างานและรายได้ของพนักงานไม่ได้ท�าให้มีความเห็นต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษาและต�าแหน่งงาน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจข้ามชาติ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

Abstract

The purposes of this research were to study personal factors of respondents; the competency  

of human resource management; problems of human resource management and the comparison of  

personal factors and the competency of human resource management. Questionnaires. The population  

was 1,523 employees of Thai Steel Cable Public Company and its affiliated companies. The sample  

size of 364 respondents was calculated using Taro Yamane’s formula. The data were processed and  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน จะเน้น 

ไปที่สมรรถนะ ซึ่งถือเสมือนเป็นปัจจัยน�า ที่ท�าให้พนักงาน 

มีผลผลิตหรือผลงานที่สามารถประเมินหรือวัดผลออกมา 

เป็นตัวเลขได้ อีกทั้งการก�าหนดสมรรถนะจะเป็นพื้นฐาน 

ส�าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ

ดังนั้นสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ภายใต้สภาวะการแข่งขนัทีม่คีวามรนุแรงในปัจจบุนั จงึต้อง 

ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ที่ผันแปรไป ต้องหาวิธี 

หรือกระบวนการวิธีการใหม่ๆ ที่จะสรรหาและคัดเลือก  

“คน” พันธุ์ใหม่ท้ังคนเก่าและคนใหม่เข้ามาอยู่ในองค์กร  

และธ�ารงรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร และพัฒนา 

องค์กรให้ก้าวทันกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ทุกขณะ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2547) ซึ่งปัจจุบันเป็นยุค 

แห่งการแข่งขันอย่างแท้จริง การแข่งขันการด�าเนินธุรกิจ 

ก็เปล่ียนแปลงไป ตามความต้องการของลูกค้าที่มีความ 

เปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลให้บทบาทและสมรรถนะของ 

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์มคีวามโดดเด่นขึน้มา ซึง่ต้องใช้ 

กลยุทธ์ต ่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน  

การบริหารจัดการคนเก่ง การก�าหนดขีดความสามารถ  

การก�าหนดการโครงการตัวตายตัวแทน การพัฒนาสาย 

อาชีพ การสร้างระบบการประเมินเพื่อความเป็นเลิศ  

การบริหารค่าตอบแทน การมีระบบสารสนเทศด้านการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนา สิ่งเหล่านี้ 

ทุกระบบควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งท�าให้องค์กรสามารถ 

ด�าเนินการทางธุรกิจที่สามารถยืดหยัดบนโลกแห่งสงคราม 

การแข่งขันทางการค้าได้ ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทุน 

ทางการบรหิารทีส่�าคญัยิง่ นอกเหนอืจากทนุทางการบรหิาร 

อืน่ๆ ซึง่ประกอบด้วย วตัถดุบิ เครือ่งจกัร เงนิทนุ และวธิกีาร  

จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องหาแนวทางการจดัการ กบั  

ทนุมนษุย์ อย่างเหมาะสม เพราะมนษุย์เป็นสิง่มชีวีติ มอีารมณ์  

ความรู้สึก จิตใจ นึกคิด และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  

ตราบใดที่มนุษย์ยั้งไม่หยุดที่จะเรียนรู้และแสวงหาวิธีการ 

ท�างานที่ดีที่สุดให้กับตนเอง และองค์การ

analyzed by a computer program. The statistics used includes percentage, means, standard deviations,  

t-test and F-test values. The findings show that: (1) For personal factors of respondents: the majority  

of respondents were female, aged 25-35 years old, were single, held bachelor’s degree, worked for 1-5  

years, worked in the production, earned an income of less 15,000 baht. (2) For the competency of  

human resource management: the overall opinions of the respondents on the competency were moderate,  

(3) For the problems in human resource management at multinational companies: the major problems  

were employee turnover, the competency of human resource management, and complaint handling,  

and the minor problem was the professionalism of human resource management. (4) For the comparison  

of personal factors and competency of human resource management at multinational companies: it  

was found that gender, age, marital status, work tenure, and income did not have any differences in  

the competency of human resource management, except the educational level and job positions had  

differences in the competency at the statistical significance level of .05.

Keywords: competency, human resource management multinational companies, Amatanakorn  
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อตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ ในอตุสาหกรรม 

อมตะนคร สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 

องค์กรธุรกิจข้ามชาติประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากร 

บคุคล การสรรหาบุคลากร การคดัเลอืกบุคลากร การบรหิาร 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน 

สัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (จงกลนี ผลพิลา,  

2552) ซ่ึงปัญหาทีพ่บในองค์กรพนกังานเข้าออกจากงานสูง  

ท�าให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมากในการฝึกอบรม 

พนักงานที่เข้ามาใหม่ซึ่งขาดทักษะและความรู้ที่ตรงกับงาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อผลที่ได้จะน�าไปเสนอ 

ผู้บริหารปรับปรุงสมรรถนะของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให ้

เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงาน

2. เพือ่ศกึษาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3. เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ 

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

สมรรถนะกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์

1. การวางแผน

   ทรัพยากรมนุษย์

2. การสรรหาและการ

   คัดเลือกบุคลากร

3. การบริหาร

   ผลตอบแทนและ

   สวัสดิการ

4. การฝึกอบรมและ

   การพัฒนา

5. แรงงานสัมพันธ์

6. การประเมินผลการ

   ปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไปของ
พนักงำน

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ระยะเวลาการท�างาน

6. ต�าแหน่งงาน

7. รายได้

ปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
1.ความเป็นมืออาชีพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2.สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. อัตราการเข้า-ออกจากงาน

4.การร้องเรียนเรื่องผลตอบแทน

สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจยัส่วนบคุคลทีต่่างกนัมคีวามเหน็ต่อสมรรถนะ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยั สมรรถนะการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของ 

ธุรกิจข้ามชาติในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เป็นการวิจัย 

เชิงส�ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

ชนดิเลอืกตอบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบปลายเปิด 

และปลายปิด การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยแจกและเก็บ 

ข้อมูลด้วยตนเอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงาน 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

จ�านวน 1,523 คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ พนักงาน 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

โดยการหาจากสูตรค�านวณของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตวัอย่าง 
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จ�านวน 364 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

ส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ 

วิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่า t-test และ F-test 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า

1. ข้อมูลทัว่ไปของพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  

คิดเป็นร้อยละ 57.4 อายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.4  

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.6 ระยะเวลาการท�างาน  

1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.9 เป็นพนักงานฝ่ายผลิต คิดเป็น 

ร้อยละ 53.0 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 59.6 

2. สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่าย 

ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อ 

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์ อยูใ่นระดับปานกลาง ( X =3.26) จากมากไปหาน้อย  

ดังน้ีคือ สมรรถนะในด้านการสรรหาและการคัดเลือก 

บุคลากร ( X =3.39) สมรรถนะในด้านแรงงานสัมพันธ์  

( X =3.36) สมรรถนะในด้านการบริหารผลตอบแทนและ 

สวัสดิการ ( X =3.31) สมรรถนะในด้านการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ( X =3.21)สมรรถนะในด้านการวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์ ( X =3.17) และสมรรถนะในด้านการ 

ฝึกอบรมและการพัฒนา ( X =3.13)

3. ปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่  

พบว่าพนักงานมีปัญหาอัตราการเข้า-ออกจากงาน คิดเป็น 

ร้อยละ 49.2 รองลงมาเป็นสมรรถนะในการบริหาร 

ทรพัยากรมนุษย์และการร้องเรยีนเรือ่งผลตอบแทน คดิเป็น 

ร้อยละ 22.3 และน้อยที่สุดความเป็นมืออาชีพของฝ่าย 

ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 6.3

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่าย 

ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลา 

การท�างานและรายได้มีความเห็นต่อสมรรถนะการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน  

ยกเว้น ระดับการศึกษาและต�าแหน่งงาน มีความเห็นต่อ 

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

ข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญงิ มอีาย ุ25-35 ปี ระยะเวลาท�างาน 1-5 ปี ต�าแหน่ง 

งานเป็นพนักงานฝ่ายผลิต สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

จงกลนี ผงพิลา (2552) วิจัยเรื่อง สมรรถนะในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  

สตีล เคส แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลการ 

วจิยัพบว่า ส่วนใหญ่พนกังาน เป็นเพศหญงิมอีาย ุ25-35 ปี  

และระยะเวลาการท�างาน 1-5 ปี 

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ 

ข้ามชาติในนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า ความคิดเหน็ 

ของพนักงานที่มีต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยของวิรัช  

เตยีวสรุตัน์กลุ (2552) ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  

มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนคิมอุตสาหกรรมโรจนะ  

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมคีวาม 

คิดเหน็ต่อสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรมนษุย์อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง โดยพนักงานให้ความส�าคัญต่อสมรรถนะการ 

บรหิารทรพัยากรมนษุย์จากมากไปหาน้อย ดงันี ้คอื การสรรหา 

และการคัดเลือกบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ การบริหาร 

ผลตอบแทน และสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมและการ 

พัฒนา

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นของสมรรถนะ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน 

ธรุกจิข้ามชาติในนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร มคีวามคิดเห็น 

ต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู ่ในระดับ 
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ปานกลาง สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ วริชั เตยีวสุรตัน์กลุ  

(2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส�าคัญต่อ 

สมรรถนะการวางแผนทรพัยากรมนษุย์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยพนกังานธรุกจิข้ามชาตใิห้ความส�าคญัมากต่อปัจจยัย่อย 

อนัดบัแรก ได้แก่ การปฏบิตัติามกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากร 

มนุษย์ 

สมรรถนะด้านการสรรหา และการคดัเลอืกบคุลากร  

พนักงานธุรกิจข้ามชาติมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้าน 

การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัช เตียวสุรัตน์กุล (2552)  

ผลงานวจิยัพบว่า พนักงานมีความคดิเหน็ต่อสมรรถนะด้าน 

การสรรหาและการคัดเลือกอยู่ในระดับปานกลาง พนักงาน 

ธุรกิจข้ามชาติให้ความส�าคัญมากกับการสรรหาคัดเลือก 

ในปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ การด�าเนินการสรรหาและ 

คัดเลือก บุคลากรโดยการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

สมรรถนะด้านบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ  

พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารผลตอบแทนและ 

สวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัชต์  

เตียวสุรัตน์กุล (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง โดยพนักงานธุรกิจข้ามชาติให้ความส�าคัญ 

มากในปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ สามารถให้ข้อมูลและ 

อธิบายกระบวนการบริหารผลตอบแทนได้

สมรรถนะด้านการฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน 

มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการฝึกอบรมและพัฒนาอยู่ใน 

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพงษ์  

แผลงศร (2550) วิจัยเรื่อง สมรรถนะของฝ่ายทรัพยากร 

มนุษย์ตามความคาดหวังของพนักงานกลุ่มบริษัทสื่อสาร 

คมนาคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ 

สมรรถนะการฝึกอบรมและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยพนกังานธรุกจิข้ามชาต ิให้ความส�าคญัมากกบัปัจจยัย่อย  

อันดับแรก ได้แก่ การปรับปรุงโปรแกรมหรือหลักสูตร 

การฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะด้านแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อสมรรถนะด้านการแรงงานสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบัการวจิยัของ จงกลณ ีผงพลิา  

(2552) วิจัยเรื่อง สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สตีล เคส  

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานให้ความส�าคัญมากกับพนักงานสัมพันธ์  

ซึง่พนกังานธรุกจิข้ามชาต ิให้ความส�าคัญมากกบัปัจจยัย่อย 

อันดับแรก ได้แก่ ความเข้าใจในหลักการของแรงงาน 

สัมพันธ์เชิงกฎหมายและเชิงสร้างสรรค์ 

สมรรถนะด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พนักงานให้ความส�าคัญ สมรรถนะด้านการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 

วิจัยของ สมพงษ์ แผลงศร (2550) วิจัยเรื่อง สมรรถนะ 

ของนักบริหารตามความคาดหวังของพนักงานกลุ่มบริษัท 

ส่ือสารโทรคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเหน็ ด้านการประเมนิผลปฏบิติังานอยูใ่นระดับปานกลาง  

โดยพนักงานให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อย อันดับแรก  

ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนหลักการทางการบริหาร 

การปฏิบัติงาน

- ปัญหาในการเข้าออกจากงานของพนักงาน  

ของพนักงานธุรกิจข้ามชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหามาก 

กับอัตราการเข้า-ออกจากงาน รองลงมา สมรรถนะในการ 

บรหิารทรพัยากรมนษุย์ และการร้องเรยีนเรือ่งผลตอบแทน 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธุรกิจข้ามชาต ิ

ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหาร  

ทรพัยากรมนษุย์ไม่แตกต่างกนั ยกเว้น ระดับการศึกษาและ 

ต�าแหน่งงาน วเิคราะห์ได้ว่า ระดบัการศกึษาและต�าแหน่งงาน 

มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรให้ความส�าคัญกับสมรรถนะในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจข้ามชาติ องค์กรควรให้ความ 

ส�าคัญมากกับ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรโดยการ 

สรรหาคัดเลือกจากผู้มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสม 

กับงาน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา*

Customer Behavior of Using Services at Car-Cleaning Centers 
in Shopping Centers in Phranakon Si Ayuddhaya Province 

195

บทคัดย่อ

การวจิยัเชงิส�ารวจนี ้ศกึษาข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิาร ปัจจยัการตลาด 

ศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดศูนย์บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการ 

วจิยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัคอื ผูใ้ช้บรกิาร ล้างอัดฉดีรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

เก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 400 คน สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าไคว์แสควร์  

และค่าอีต้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ 25-34 ปี มีการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-30,000 บาท พักอาศัยอยู่ในห้องเช่า มีรถยนต์ในครอบครองจ�านวน 1 คันและใช้บริการ 

ล้างอัดฉีดในห้างบิ๊กซี มีการใช้บริการล้างอัดฉีดน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต�่ากว่า 200 บาท และใช้บริการ 

ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีในศูนย์บริการคาร์แคร์ ส่วนปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีด โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย จ�านวน 

รถยนต์ในครอบครอง และศูนย์บริการล้างอัดฉีดในศูนย์การค้าที่เลือกใช้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์มีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค�ำส�ำคัญ: บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้า

Abstract

This survey research aims to study the personal factors of respondents; the customer behavior  

of using services at car-cleaning centers in shopping centers; the marketing factors of the car-cleaning  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนกาญจน์ กาญจนขจิต
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ควำมน�ำ

ในโลกปัจจบุนัทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าในด้านต่างๆ  

นอกเหนือจากปัจจัยจ�าเป็นขั้นพื้นฐานอันได้แก่ อาหาร  

เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและ ยารักษาโรค ในการด�ารง 

ชีวิตปัจจุบันมนุษย์จ�าเป็นต้องพ่ึงพาความก้าวหน้าของ 

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น เช่น  

เทคโนโลยทีางด้านส่ือการสอน การคมนาคมขนส่ง การผลิต  

การแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน 

การคมนาคมขนส่ง เป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญที่ท�าให้มีความ 

สะดวกสบายในการด�ารงชีวิต

ในปัจจุบัน “รถยนต์” ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มี 

ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของคนเราไปแล้ว ในช่วง 

ที่ผ่านมา จ�านวนรถยนต์ในประเทศไทยได้เพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ 

ก็ตาม จากข้อมูลฝ่ายสถิติของกรมการขนส่งทางบกและ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า ยอดรวม 

ของรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,312941 คัน ในปี  

พ.ศ. 2549 เป็น 3,560,222 คันในปี พ.ศ. 2550 หรือ 

เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 7 ต่อปี และยงัมโีอกาสขยายตวัเพิม่ขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์บริการล้างอัดฉีด เป็นธุรกิจที่ให้บริการล้าง 

อดัฉดี รถยนต์ รวมถงึการให้บรกิารเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง  

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของศูนย์บริการล้างอัดฉีด คือการดูแล 

รักษาท�าความสะอาดรถยนต์ ซึ่งบริการนี้จะช่วยอ�านวย 

ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้ขับขี่รถยนต์ ในสังคม 

เมืองที่ต้องการความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต ซึ่งใน 

สังคมเมืองปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบในการปฏิบัต ิ

centers in shopping centers; the relationship between the personal factors and the marketing factors of  

car-cleaning centers in shopping centers and the relationship between the customer behavior and the  

marketing factors. Questionnaires were used to collect data from the sample group of 400 the customers  

who used the services at car-cleaning centers in shopping centers in Phranakon Si Ayuddhaya Province.  

Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and chi-square and Eta.  

values. The findings show that: the majority of respondents were male, were single, aged 25-34 years,  

held bachelor’s degree, earned an income of 10,001-30,000 baht per month, stayed in rented houses,  

apartments, or condos, possessed one car, and used car-cleaning services at Big-C Superstores; Most  

respondents used the services less than one time per month, on Friday, between 15.01-18.00 hrs., the  

waiting time was 31-60 minutes, the expense was lower than 200 baht per service, the reason of using  

the services was the proximity to their homes, knew about the services from newspapers/magazines/ 

journals, and used the car-cleaning, dust-cleaning, and color-coating services; The overall levels of  

opinions on the marketing factors were at a moderate level; For the relationship between personal factors  

and the factors relating to gender, marital status, age, education, income level, residences, car possession,  

and the chosen car-cleaning centers were correlated with the marketing factors; and The marketing  

factors, it was found that the frequency of using the services per month, days, reasons, waiting times,  

expenses, reasons of using the services, and the services used were related to the marketing factors.

Keywords: car-cleaning centers, shopping centers
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ภารกิจประจ�าวัน ท�าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการ 

ล้างรถด้วยตนเอง ด้วยเหตน้ีุ จงึท�าให้ธรุกจิล้างอดัฉดี มกีาร 

ขยายตัวมากข้ึนตามการเพิ่มจ�านวนของรถยนต์

จากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน ท�าให้เศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภค 

มีแนวโน้มประหยัดและเก็บออมมากขึ้น ในการเลือกซื้อ 

สินค้าและบริการจะค�านึงถึงความคุ้มค่า คุณภาพสินค้า  

การให้บริการ ราคาและการใช้งานที่มีความคงทนยาวนาน 

ที่สามารถตอบสนองความความพึงพอใจมากที่สุด 

แนวโน้มการเติบโตของศูนย์บริการ ล้างอัดฉีด 

มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขยายตัว 

ไปตามแหล่งชุมชน ตามห้างสรรพสินค้าที่มีผู้บริโภคเข้าไป 

จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นจึงท�าให้ธุรกิจ 

เกดิการแข่งขนักนัมากข้ึน เพราะผูบ้รโิภคมีทางเลอืกในการ 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับศูนย์บริการ ล้างอัดฉีดที่สามารถ 

ตอบสนองความพึงพอใจมากที่สุด

จากปัญหาการแข่งขนัทีม่ากขึน้ ในการศกึษาครัง้นี้ 

จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีด ในศูนย์ 

การค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร เป็น 

จังหวัดท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีหมู่บ้าน และ 

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก มีอัตราการเพิ่มขึ้น 

และขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าขนาด 

ใหญ่และขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมายตามแหล่งชุมชุมที่ม ี

ผูพ้กัอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ดงัน้ันจงึได้ศกึษาการเลอืกใช้ 

บริการล้างอัดฉีด ในศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการใน 

ศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ 

ตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์กับพฤติกรรมการ 

เลือกใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วยรายละเอียด  

ดังนี้

1. ตัวแปรต้น

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย

1) เพศ

2) สถานภาพ

3) อายุ

4) การศึกษา

5) อาชีพ

6) รายได้

7) ลักษณะที่พัก

8) จ�านวนรถยนต์ที่มีศูนย์บริการล้าง 

อัดฉีดในศูนย์การค้าที่เลือก

1.2 ปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีด 

รถยนต์

1) ด้านผลิตภัณฑ์

2) ด้านราคา

3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

4) ด้านการส่งเสริมการขาย

5) ด้านบุคลากร

6) ด้านกายภาพ

7) ด้านกระบวนการ

2. ตัวแปรตำม

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการในศูนย์บริการล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1) ความถ่ีในการใช้บริการล้างอัดฉีดต่อเดือน
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2) วันในการใช้บริการล้างอัดฉีด

3) ช่วงเวลาในการใช้บริการล้างอัดฉีด

4) ระยะเวลาในการรอรับบริการล้างอัดฉีด

5) ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการล้างอัดฉีด

6) เหตุผลในการใช้บริการล้างอัดฉีด

7) แหล่งข้อมูลในการใช้บริการล้างอัดฉีด

8) บริการที่เลือกใช้ในศูนย์บริการล้างอัดฉีด

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดมีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการในศูนย์ 

บริการล้างอัดฉีดรถยนต์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง การเลอืกใช้บรกิารในศนูย์บรกิารล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เป็นการศึกษาวิจัย เชิงส�ารวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการ 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จาก ตารางก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ของทาโร่ยามาเน่ จ�านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

โปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ 

ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าไคว์แสควร์ และค่าอีต้า

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.5 สถานภาพโสด  

คิดเป็นร้อยละ 54.3 อายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.3 เป็น 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.8  

มีรายได้ 10,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.8  

พกัอาศัยอยูใ่นห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ คอนโดมเินยีม คิดเป็น 

ร้อยละ 31.5 มีรถยนต์ในครอบครองจ�านวน 1 คัน คิดเป็น 

ร้อยละ 55.8 และใช้บริการล้างอัดฉีด ในห้างบิ๊กซี คิดเป็น 

ร้อยละ 55.5 

2. พฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารในศูนย์บรกิารล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนใหญ่ใช้บริการ ล้างอัดฉีดน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  

คิดเป็นร้อยละ 59.3 ใช้บรกิารในวนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 36.8  

ใช้บริการล้างอัดฉีด เวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็น ร้อยละ  

29.5 รอรับบริการล้างอัดฉีด 31-60 นาที คิดเป็นร้อยละ  

57.3 ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต�่ากว่า 200 บาท คิดเป็นร้อยละ  

39.0 เหตุผลทีใ่ช้บรกิารเพราะใกล้ทีอ่ยูอ่าศัย คิดเป็นร้อยละ  

23.5 ทราบแหล่งข้อมูลจากส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ์/ 

นิตยสาร/วารสาร คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้บริการล้างรถ  

ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีในศูนย์บริการล้างอัดฉีด คิดเป็นร้อยละ  

32.8 

3. ปัจจัยการตลาดศูนย์บริการล้างอัดฉีด โดย 

ภาพรวมมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจยัตลาดศูนย์บรกิารล้างอัดฉดี  

อยู ่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) โดยเรียงจากล�าดับ 

ความส�าคัญจากมากไปหาน้อยคือ ด้านราคา ( X =3.38)  

ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.33) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

( X =3.32) ด้านกระบวนการ ( X =3.14) ด้านกายภาพ  

( X =3.09) ด้านบุคลากร ( X =3.06) และด้านการส่งเสริม 

การขาย( X =3.06) ตามล�าดับ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้าง 

สรรพสินค้าจงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า เพศ สถานภาพ  

อายุ การศึกษาระดับ รายได้ ที่พักอาศัย จ�านวนรถยนต์ 

ในครอบครอง และศูนย์บริการล้างอัดฉีดในศูนย์การค้าท่ี 

เลือกใช้ มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดศูนย ์

บริการล้างอัดฉีดรถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรี 
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อยธุยา พบว่า ปัจจยัการตลาดศนูย์บรกิารล้างอดัฉดีรถยนต์ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ล้างอัดฉีด 

รถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำรอภิปรำยผล

การเลือกบริการในศูนย์บริการล้างอัดฉีดในห้าง 

สรรพสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย  

มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ ล้างอัดฉีด 

ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ 25-34 ปี การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

รายได้ต่อเดือน 100,001-30,000 บาท ลกัษณะทีพ่กัอาศัย 

อยู่ห้องเช่าอพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียม มีจ�านวนรถ 

ในครอบครองจ�านวน 1 คัน ศูนย์บริการล้างอัดฉีดที่ใช้  

ได้แก่ ห้างบิ๊กซี 

2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ 1 ครั้งต่อเดือน วันที่ใช้บริการ 

คือ วันศุกร์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ เวลา 15.01-18.00 น.  

ระยะเวลาที่รอรับบริการ 31-60 นาที ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 

ต�่ากว่า 200 บาท เหตุผลที่ใช้เพราะใกล้ที่อยู่อาศัย รับรู้ 

แหล่งข้อมูลการบริการ ได้แก่ สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  

นิตยสาร วารสาร และบริการที่ใช้ ได้แก่ ล้างรถ ดูดฝุ่น  

ขัดเคลือบสี ด้วยเหตุนี้ศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ควรจัดพนักงานให้เพียงพอในช่วงแรก 15.01-18.00 น.  

เนื่องจากมีผู้บริการมาใช้มากและควรโฆษณาทางส่ือ เช่น  

หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ควรให้ความส�าคัญและ 

บริการเพียงพอและมีพนักงานเชี่ยวชาญด้านการล้างรถ  

ดูดฝุ่นและขัดเคลือบสี 

ปัจจัยการตลาดที่มีต่อศูนย์บริการ ล้างอัดฉีด 

รถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  

โดยภาพรวมผู ้ใช้บริการ ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัย 

การตลาด อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ  

วงค์เดือน สัตย์สมนึก (2547) วิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร ล้างอดัฉดี 

รถยนต์ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย 

พบว่า ผูใ้ช้บรกิารให้ความส�าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด  

อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญมากเป็นอันดับแรก  

ได้แก่ ด้านราคา รองลงมาผลิตและบริการและช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้ คือ 

ด้านผลติภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั 

มากในประเด็นย่อยอันดับแรก คือ เครื่องมือ อุปกรณ์  

ท�าความสะอาด มคุีณภาพ ดังนัน้ผูบ้รกิารควรให้ความส�าคญั 

ต่อสิ่งเหล่านี้ เพราะผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมาก

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญใน 

ประเด็นย่อยอันดับแรก คือ ราคามีมาตรฐานและก�าหนด 

ราคาชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารควรก�าหนดราคา โดยมีป้าย 

บอกราคาชัดเจน เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้ทราบและมีการ 

ก�าหนดมาตรฐานราคาแบบเดียวกัน 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ใช้บริการให้ความ 

ส�าคัญมากต่อประเด็นย่อยอันดับแรก คือ ท�าเลที่ตั้งศูนย์ 

อยู่ใกล้บ้าน ดังนั้นสถานที่บริการควรต้ังอยู่ใกล้ชุมชนท่ีมี 

ความหนาแน่น จะท�าให้มีผู้ใช้บริการมาก

ด้านส่งเสรมิการขาย ผูใ้ช้บรกิารในความส�าคญัมาก 

ต่อประเด็นย่อยอันดับแรก คือ การมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น  

นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟเครือ่งดืม่และขายของเบด็เตลด็  

เป็นต้น

ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญมากกับ 

ประเด็นย่อยอันดับแรก คือ พนักงานมีความรู้ความช�านาญ 

ในการบริการ ดังนั้น องค์กรควรจัดพนักงานที่มีความ 

เชี่ยวชาญในการบริการเป็นอย่างดีมาบริการ

ด้านกายภาพ ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญมากกับ 

ประเด็นย่อยอันดับแรก คือ ร้านมีความเย็นสบายทั้ง 

ภายนอกและภายใน ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญมาก 

กับการจัดสถานที่ให้ร่มรื่นและเย็นสบายทั้งภายนอกและ 

ภายใน

ด้านกระบวนการบริการ ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญ 

มากต่อประเด็นย่อยอันดับแรก คือ การแจ้งรายละเอียด 
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เอกสารอ้างอิง

วงค์เดือน สัตย์สมนึก. (2547). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์  

 ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผลต่อการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีด 

 รถยนต์ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

การบริการอย่างครบถ้วนก่อนเข้ารับบริการ ดังนั้นองค์กร  

จึงควรให้สถาน ล้างอัดฉีดแจ้งรายละเอียดการบริการอย่าง 

ครบถ้วนก่อนบริการ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และ 

ปัจจัยการตลาด กับการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ กับปัจจัย 

การตลาดมผีลหรอืมอีทิธิพลต่อการเลอืกใช้บรกิาร ของศูนย์ 

บริการล้างอัดฉีดดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความส�าคัญทั้ง 

ปัจจัยส่วนบุคคลทุกประเด็น และปัจจัยการตลาด เพราะ 

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการล้างอัดฉีด

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกับเพศชาย สถานภาพโสด 

มีอายุ 25-34 ปี

2. ควรต้ังสถานบรกิารใกล้แหล่งชมุชน และอยูใ่กล้ 

ที่พักอาศัย เน่ืองจากผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญ

3. ควรให้ความส�าคัญกับราคาในการบริการ ควร 

เปรียบเทียบราคาการบริการที่อยู่ใกล้เคียงกัน

4. ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ท�าความสะอาดที ่

คุณภาพเพราะผู้ใช้บริการต้องการ 

5. ควรก�าหนดราคาให้มีมาตรฐานและติดป้าย 

ราคาการบริการให้ชัดเจน

6. ควรต้ังศูนย์บริการใกล้ที่พักอาศัยหรือใกล ้

แหล่งชุมชน 

7. ควรมีบริการเสริมในศูนย์บริการ เช่น มี 

เครื่องด่ืม นวดและของใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น

8. ควรจัดให้พนักงานมีความเช่ียวชาญและมี 

ความรู้มาบริการ

9. ควรให้พื้นที่ศูนย์บริการมีความเย็นสบาย  

ทั้งบริเวณภายในและภายนอก

10. กระบวนการบริการควรมีพนักงานแจ้ง 

รายละเอียดของการบริการอย่างครบถ้วนก่อนรับบริการ



ชนสิษฐ์ จั่นเงิน1

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย*

The Physical Environment Relating to the Staff Quality of Work Life 
of EGAT Employees1
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย;  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ; ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน; ความสัมพันธ์ระหว่าง 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับคุณภาพชีวิตการท�างาน ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 205 คน  

โดยคัดเลือกจากพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส�านักงานใหญ่ อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ�านวน  

427 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย 

พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน 21-30 ปี  

และมีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป; โดยภาพรวมพนักงาน มีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง;  

โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปานกลางและโดยภาพรวมสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ค�ำส�ำคัญ: สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับคุณภาพชีวิตการท�างาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Abstract

This survey research aims to study the personal factors of respondents; the opinions on the 

physical environment; the opinions on the staff quality of work life and the relationship between the 

physical environment and the staff quality of work life. Questionnairs were used to collect data from 

205 employees selected from 427 EGAT employees the main office in Bang gruay District Nonthaburi.  

The findings show that: the majority of respondents were male, aged 41-50 years old, were married,  

held bachelor’s degree, had the work tenure of 31-30 years, and earned an income of more than 30,001  

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ สุจิตรา จันทนา
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ควำมน�ำ

ผลกระทบทางสภาวะเศรษฐกจิของโลกในปัจจบุนั 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว บังคับ 

ให้ต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ  

ไม่สามารถรอให้เกิดการฟื้นตัวตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ 

ได้เพียงอย่างเดียว 

ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานในองค์กรทุกระดับ 

และทุกหน่วยงานซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญที่สุด 

ขององค์กรที่จะท�าให้องค์กรน้ันมีความเจริญรุ่งเรืองหรือ 

เสื่อมลง 

การสร ้างความพึงพอใจกับสิ่ งแวดล ้อมทาง 

กายภาพขององค์กรให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน 

เป็นส่วนส�าคัญประการหนึ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างาน ประสิทธิภาพของงานและองค์กรให้เพิ่มยิ่งขึ้น 

ผู้บริหารในองค์กรควรพิจารณาถึงเป้าหมายของ 

องค์กรและความพยายามต่างๆ ที่จะท�าให้สิ่งแวดล้อมทาง 

กายภาพของการท�างานให้เอื้อต่อองค์กรและสอดคล้อง 

กับความต้องการของพนักงาน

ประเด็นปัญหาการวิจัย ได้แก่ การขาดงาน  

ความตั้งใจในการท�างาน การตรงต่อเวลาในการท�างาน  

การเปลี่ยนแปลงงานในแผนกต่างๆ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง 

กายภาพของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ 

ท�างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง 

กายภาพกับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

คุณภำพชีวิตในกำร
ท�ำงำนของพนักงำน

1. ด้านค่าตอบแทนที่

   เพียงพอและยุติธรรม

2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่

   ปลอดภัยและถูก

   สุขลักษณะ

3. ด้านการพัฒนาความ

   สามารถของบุคคล

4. ด้านความก้าวหน้า

   และมั่นคงในงาน

5. ด้านบูรณาการทาง

   สังคม ด้านสิทธิ

   ความเป็นส่วนตัว 

   ความให้เกียรติและ

   ความนับถือ

6. ด้านความสมดุลของ

   ชีวิตและสภาพจิตใจ

7. ด้านความสอดคล้อง

   ทางสังคม

ข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำน

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดบัรายได้ต่อเดอืน

4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการ

   ปฏิบัติงาน

6. ชั่วโมงการท�างาน, 

   แสงสว่าง ห้องน�้า, 

   อากาศ ความ

   ปลอดภัย และเสียง

7. การเปลี่ยนแปลงใน

   องค์กร

สิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพของ
พนักงำน

1. ด้านแสงสว่าง

2. ด้านเสียง

3. ด้านห้องน�้า

4. ด้านอากาศ

5. ด้านความปลอดภัย

6. ด้านชั่วโมงการ

   ท�างาน

baht; The overall opinions of the respondents on the physical environment were moderate; The overall  

opinions of the respondents on the quality of work life were moderate; privacy rights and there were  

low correlations between the physical environment and the staff quality of work life.

Keywords: quality of work life at EGAT, Thailand
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สมมติฐำนกำรวิจัย

ส่ิงแวดล ้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ ์กับ 

คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความ 

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ เครือ่งมอื 

ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

คือพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส�านักงาน 

ใหญ่ อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 427 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมหาได้จากการค�านวณจากสูตรของ 

เครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�านวน 205 คน วิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิต ิ

ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นชาย  

คิดเป็นร้อยละ 83.9 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 64.9 การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.1 อายุงาน 21-30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 37.6 และมีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็น 

ร้อยละ 58.5 

2. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพตามความคิดเห็นของ 

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ( X =2.74) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ด้านอากาศ (X =3.19) ด้านห้องน�า้ (X =2.92) ด้านแสงสว่าง  

( X =2.83) ด้านเสียง ( X =2.73) ด้านความปลอดภัย  

( X =2.46) และด้านชั่วโมงการท�างาน ( X =2.30)

3. คุณภาพชวีติในการท�างานตามความคิดเหน็ของ 

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม 

พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพชวีติในการท�างาน อยูใ่น 

ระดับปานกลาง ( X =3.47) โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ของคุณภาพชีวิตในการท�างาน จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว ความให้เกียรติและความนับถือ  

( X =4.02) ด้านความสมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ  

( X =4.02) ด้านบรูณาการทางสงัคม ( X =3.91) ด้านความ 

ก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ( X =3.77) ด้านความสอดคล้อง 

ทางสังคม ( X =3.17) ด้านการพัฒนาความสามารถ 

ของบุคคล ( X =3.09) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ 

ยุติธรรม ( X =2.92) และ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 

และถูกสุขลักษณะ ( X =2.83) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมสิ่งแวดล้อมทาง 

กายภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยูใ่นระดบัต�า่  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกประเด็น

กำรอภิปรำยผล

การวิจัย เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่มีความ 

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู ้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละ 

ประเด็นดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ซึ่งสถานภาพสมรส  

การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ ปิยนชุ แก้วคูณ (2551) วจิยัเรือ่งทศันคติของพนกังาน 

การไฟฟ้านครหลวงทางด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพทีม่ผีล 

ต่อภาวะจูงใจการท�างาน ศึกษาเฉพาะกรณีส�านักงานเขต 

นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีสถานภาพสมรส  

และการศึกษาปริญญาตรี 

2. สิ่งแวดล้อมกายภาพของพนักงานการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิต พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปิยนุช แก้วคูณ (2551)  

ผลการวิจัยพบว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพนักงานมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละ 

ประเด็นของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ 

- ด้านส่ิงแวดล้อมทางด้านแสงสว่าง พนักงานให้ 

ความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.83) ซึง่สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ ปิยนุช แก้วคูณ (2551) โดยให้ความ 

ส�าคัญมากในประเด็นแรกของปัจจัยย่อยคือ สีภายในห้อง 

ท�างานช่วยให้มีแสงสว่าง

- ด้านเสียง พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานของ ปิยนุช แก้วคูณ  

(2551) เช่นเดียวกัน โดยให้ความส�าคัญในปัจจัยย่อย 

อันดับแรกคือ สถานที่ท�างานไม่มีสิ่งรบกวน และมลพิษ 

ทางเสียง 

- ด้านห้องน�้า พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยนุช  

แก้วคูณ (2551) เช่นเดียวกัน และให้ความส�าคัญมาก 

ต่อประเด็นย่อยของห้องน�้าอันดับแรกคือ พอใจกับความ 

สะดวกของห้องน�้า

- ด้านอากาศ พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยนุช  

แก้วคูณ (2551) เช่นเดียวกัน และให้ความส�าคัญมาก 

ต่อปัจจัยย่อยเป็นอับดับแรก คือ อากาศในสถานที่ท�างาน

- ด้านความปลอดภัย พนักงานให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ปิยนุช แก้วคูณ (2551) เช่นกัน และให้ความส�าคัญมากต่อ 

ปัจจัยย่อยเป็นอันดับแรก คือ สัญญาเตือนภัยขององค์กร

- ด้านชั่วโมงท�างาน พนักงานให้ความส�าคัญ 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ปิยนุช แก้วคูณ (2551) เช่นกัน และให้ความส�าคัญมาก 

ต่อปัจจัยย่อยเป็นอันดับแรก คือ พึงพอใจในชั่วโมงการ 

ท�างานนอกเวลา คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

ปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

สุกัญญา เพชรแสน (2551) วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ฝ่ายผลิตในโรงงานช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โพรเนค  

ประเทศไทย จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ 

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้

- ด้านค่าตอบแทนมีเพียงพอและยุติธรรม 

พนักงานให้ความส�าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ สุกัญญา เพชรแสน (2551) เช่นกัน  

และให้ความส�าคัญต่อประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่  

รายได้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน 

- ด้านสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ 

พนกังานให้ความส�าคัญ อยูใ่นระดับปานกลาง ซึง่สอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ สุกัญญา เพชรแสน (2551) เช่นกัน  

และให้ความส�าคัญอันดับแรก ในประเด็นย่อยได้แก่ สถานท่ี 

ท�างานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี

- ด ้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง 

กับสุกัญญา เพชรแสน (2551) โดยให้ความส�าคัญใน 

ประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ หากมกีารปฏบิติังานเกีย่วกบั 

เครื่องจักร หรือสารเคมี พนักงานต้องผ่านการอบรม

- ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พนกังาน 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงาน 

วจิยัของสกุญัญา เพชรแสน (2551) โดยให้ความส�าคัญมาก 

ในประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ พนกังานทราบกฎระเบยีบ 

ในการเล่ือนต�าแหน่ง

- ด้านบูรณาการทางสังคม พนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกัญญา  

เพชรแสน (2551) โดยให้ความส�าคัญมากในประเด็นย่อย  

อันดับแรกได้แก่ ความสนบัสนนุกบัเพือ่นช่วยให้งานราบร่ืน 

รวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย 

- ด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว ความให้เกียรติ  

และความนับถือพนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา เพชรแสน  

(2551) โดยให้ความส�าคัญมาก ในปัจจัยย่อยอันดับแรก 

ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอ 
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- ด้านความสมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ  

พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ สุกัญญา เพชรแสน (2551) โดยให้ความ 

ส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยอับดับแรกได้แก่ เวลาส่วนตัว 

พนักงานได้ผักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- ด้านความสอดคล้องทางสังคม พนักงาน 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ สุกัญญา เพชรแสน (2550) โดยให้ความส�าคัญมาก 

กับปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีความ 

ซื่อสัตย์และยุติธรรมแก่ลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

ผู ้วิจัยเสนอแนะให ้การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง 

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ในด้านต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วยเรื่องการใช้สีภายใน 

ห้องท�างาน มลพิษทางเสียง ความสะอาดของห้องน�้า  

อากาศในที่ท�างาน สัญญาเตือนภัยขององค์การ ชั่วโมง 

ท�างานนอกเวลา 

ส�าหรับด้านคุณภาพชีวิตการท�างาน ควรให้ความ 

ส�าคัญในปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) รายได้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ 

งาน 2) สถานที่ท�างานควรมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

ที่ดี นอกจากนี้องค์กรควรมีการอบรมพนักงานเมื่อมีการ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือการใช้สารเคมี ควรมี 

กฎระเบียบการเล่ือนต�าแหน่งอย่างชัดเจน ให้พนักงานมี 

ส่วนร่วมในทีมงานจะท�าให้การท�างานเป็นไปด้วยความ 

ราบรื่นและให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร  

ให้โอกาสพนักงานได้พักผ่อนเพียงพอและมีเวลาส่วนตัว 

บ้าง ควรมีการเน้นด้านความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อลูกค้า
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคล (2) ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ (3) ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน  

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (5) วิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม ประชากรคือพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�านวน 83,618 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่ม 

แบบหลายข้ันตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และ F-test และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท�างานกับบริษัทต�่ากว่า 2 ปี มีต�าแหน่งเป็นพนักงาน 

และมรีายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (2) พนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารทรพัยากรมนษุย์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

(3) พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพชีวติการท�างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (4) ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการท�างาน 

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งปัจจุบันและรายได้ 

ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท�างานแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ และระยะเวลาการท�างาน 

กบับรษิทัท่ีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพชวีติการท�างานไม่แตกต่างกนั (5) การบรหิารด้านการบรหิาร ผลตอบแทน 

และสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการพัฒนา และด้าน 

แรงงานสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริษัทต่างชาติในประเทศไทย, คุณภาพชีวิตของพนักงาน

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
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ควำมน�ำ

สภาพการแข่งขนัทางธรุกจิในปัจจบุนั มกีารแข่งขนั 

ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

แต่ละองค์กรต่างต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งกลยุทธ์ด้าน 

การบริหาร การจัดการทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรเพือ่ประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

ขององค์กรทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

สูงสุดต่อองค์กร ถึงแม้ว่าองค์กรน้ันๆ จะมีเงินทุนมาก 

เพียงใด หากองค์กรนั้นขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้  

ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ 

เหมาะสม อาจส่งผลให้องค์กรขาดประสิทธิภาพ และขาด 

ศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาขาดความผูกพันต่อ 

องค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรล้มเหลวในการด�าเนินงาน  

จากการที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีส่วนส�าคัญ 

ต่อความส�าเร็จขององค์กร เมื่อทรัพยากรมนุษย์มีความรู้  

ความสามารถ มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานอย่าง 

เป็นระบบและต่อเนื่อง จะท�าให้องค์กรมีความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือคู่แข่ง ดังนั้น นอกเหนือ 

ไปจากการที่บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงวิธีการ กระบวนการ 

ท�างานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสร้าง 

คุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีแล้วยังต้องมีการฝึกอบรม 

บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ และมีทักษะในการ 

ท�างาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัทฯ และเพื่อ 

ที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง  

Abstract

The survey research aims to study (1) The personal characteristics of employees, (2) The opinions  

of employees on human resource management, (3) The opinions of employees on the quality of work  

life, (4) Compare the quality of work life of employees based on personal characteristics, and (5) Analyze  

the effect between the human resource management and the quality of work life of employees.  

Questionnaires were used to collect data from 400 samples selected from 83,618 samples in Rojana  

Industrial Park Phra Nakorn Si Ayuttaya Province. The statistics used in percentage, means, standard  

deviations, t-test, F-test, and multiple regression. The finding show that: (1) Most of them were male,  

aged between 26-30 years old, single, secondary-level education, less than 2 years experience as the  

regular employees,earned an monthly income between 10,001-15,000 baht (2) The opinions were at the  

moderate level, with rankings in descending degree of importance as follows: training, development,  

labor relations, recruitment, selection, compensation and welfare, human resource planning, and job  

evaluation. (3) The opinions were at the moderate level, with rankings in descending degree of importance  

as follows: social integration, balance of life and mental conditions, safe and clean environment,  

privacy, respect and honor, social consistency, employee development, fair compensation, ability, and  

job security. (4) It is found that employees with differences in gender, age, education, job position, and  

income had different opinions. Status and work duration had no differences in opinions. (5) Compensation  

management and quality of worklife, job evaluation, human resource planning, employee training and  

development, and labor relations were correlated with the quality of work life.

Keywords: human resource management, foreign companies, quality of work life of employees
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(จงกลณี ผงพิลา, 2552, หน้า 173)

จากการเปิดเสรีทางการค้า บริษัทในต่างประเทศ 

สามารถเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศทั้งในรูปแบบการ 

เข้ามาลงทุน การส่งสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายการร่วมลงทุน 

กับบริษัทในประเทศไทยหรือการเข้ามาซื้อบริษัทที่ไม่ 

สามารถด�าเนินธุรกิจของตนต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีบริษัท 

ต่างชาติได้กลายเป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่ง ในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัท 

ต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการจึงประกอบด้วย การวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การแรงงานสัมพันธ์  

การบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (สุรพจน์ สู้ไชยชนะ, 2550, หน้า 6) และ 

การสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานจึงประกอบด้วย ความ 

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท�างานและระบบงาน  

การจัดสวัสดิการและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ิมเติมจาก 

สวัสดิการตามกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ 

พนักงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าวจึงน�ามา 

ซึง่ปัญหาการวิจัยคอื การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทั 

ต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและคุณภาพชีวิตของ 

พนักงานอยู่ในระดับใด การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ 

คุณภาพชวีติมีอทิธพิลต่อกนัอย่างไร เพือ่ผลทีไ่ด้จากการวจิยั 

จะน�ามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน นโยบายการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

ให้กับพนักงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ 

ท�างานในบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างชาติในสวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ

3. เพื่อส�ารวจคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนักงานของบริษัทต่างชาติในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

4. เพื่อเปรียบเทียบป ัจจัยส ่วนบุคคลของ 

พนักงานกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานใน 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

5. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากร 

มนษุย์ของบรษิทัต่างชาตใินสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ทีม่ผีล 

ต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

ขอบเขตในกำรวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในการ 

ปฏบิติังาน และข้อมลูของบรษิทัต่างชาติในสวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการ 

วิจัยได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานของบริษัท 

ต่างชาติในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�านวน 83,618 คน  

(บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน), 2554)

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการด�าเนินการวิจัย 

ต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน 2554-พฤษภาคม 2555 และ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูในเดือน กมุภาพนัธ์ 2555-มนีาคม 2555 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

(1) บริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 

โรจนะสามารถทราบปัจจัยส่วนบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ 

กับคุณภาพชีวิตของพนักงาน (2) บริษัทต่างชาติที่ต้ังอยู่ 

ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะสามารถทราบปัจจัยการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ใดที่มีความส�าคัญต่อการปรับปรุงพัฒนา  

(3) บริษัทต่างชาติที่ ต้ังอยู ่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

สามารถปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให ้

สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานเพื่อที ่

องค์กรจะได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้  

(4) พนักงานได้รับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน 

ดีขึ้น และเหมาะสมกับพนักงาน (5) นักวิชาการ นัก 

วิจัย และนักศึกษาทั่วไป สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ 

ศึกษาต่อไป
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง และน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่ 

แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

คุณภำพชีวิตในกำร
ท�ำงำนของพนักงำน

1. ด้านค่าตอบแทนที่

   เพียงพอและยุติธรรม

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

   ท่ีปลอดภัยและถูก

   สุขลักษณะ 

3. ด้านการพัฒนาความ

   สามารถของบุคคล

4. ด้านความก้าวหน้า

   และมั่นคงในงาน

5. ด้านบูรณาการทาง

   สังคม 

6. ด้านสิทธิความเป็น

   ส่วนตัว ความให้

   เกียรติและความ

   นับถือ

7. ด้านความสมดุลของ

   ชีวิตและสภาพจิตใจ

8. ด้านความสอดคล้อง

   ทางสังคม

ข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำน

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ระยะเวลาการท�างาน

6. ต�าแหน่งงาน

7. รายได้

กำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ของบริษัท

ต่ำงประเทศในสวน
อุตสำหกรรมโรจนะ
1. การวางแผน

   ทรัพยากรมนุษย์

2. การสรรหาและการ

   คัดเลือกบุคลากร

3. การบริหาร

   ผลตอบแทนและ

   สวัสดิการ

4. การฝึกอบรมและ

   การพัฒนา

5. แรงงานสัมพันธ์

6. การประเมินผลการ

   ปฏิบัติงาน

ค�ำอธิบำยกรอบแนวคิด

จากกรอบแนวคิด มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องดังนี้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างชาติ 

ในประเทศไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะมีปัจจัยที่มีอิทธิพล โดยใช้ตัวแปร 

ต้นแบบมาจากธวัชชัย สันติวงศ์ และยงยุทธ์ เกสรสาคร  

และส่วนตัวแปรตามเรื่องคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

พนักงานใช้ต้นแบบมาจาก Richard ( อ้างถึงใน สุกัญญา  

เพชรแสน, 2551 หน้า 8) ซึ่งคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

ค่าตอบแทน สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การพัฒนาความ 

สามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคง การ 

บรูณาการทางสงัคม ลทัธคิวามเป็นส่วนตวั ความสมดลุของ 

ชีวิต และความสอดคล้องทางสังคม ซึ่งผลที่ได้ผู้บริหาร 

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ม ี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

องค์ประกอบตัวแปรที่ท�าการศึกษาได้แก่ ตัวแปร 

ต้นและตัวแปรตาม ดังนี้

ตัวแปรต้น (Independent variables) ประกอบ 

ด้วย (1)ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�างาน ต�าแหน่งงาน และ 

รายได้ (2)การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผน 

ทรพัยากรมนษุย์ การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร การบรหิาร 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมและการพัฒนา  

แรงงานสัมพันธ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตำม (Dependent variables) ประกอบ 

ด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีป่ลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ ด้านการพฒันาความสามารถ 

ของบคุคล ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน ด้านบรูณการ 

ทางสังคม ด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว ความให้เกียรติและ 

ความนับถือ ด้านความสมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ  

ด้านความสอดคล้องทางสังคม

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

ท�าให้คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะแตกต่างกัน (H
1
)

สมมติฐานข้อที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 

บริษัทชาวต่างชาติในสวนอุตสาหกรรมโรจนะมีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชวีติในการท�างานของพนกังานในสวนอตุสาหกรรม 

โรจนะ (H
2
)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ศึกษาถึง การบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่มีผลต่อคุณภาพ 

ชีวิตของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เป็นการ 

วิจัยเชิงส�ารวจ และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ แบบผสมผสาน (Mixed Method) ประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัทของชาวต่างชาติ 

ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งหมด 135 บริษัท พนักงาน 

จ�านวน 83,618 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากกการสุ่มแบบ 

หลายชั้นตอน (multi-stage sampling) โดยข้ันที่ 1  

ใช้วธิกีารสุม่บรษิทัของชาวต่างชาตใินสวนอตุสาหกรรม และ 

ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random  

Sampling) ขั้นที่ 2 สุ่มจ�านวนตัวอย่างพนักงานในแต่ละ 

โครงการ แบ่งเป็นพนักงานฝ่าย Direct Employee และ 

ฝ่าย Indirect Employee ตามสัดส่วนจ�านวนพนักงาน  

และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic  

Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

และแบบสัมภาษณ์ หาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้วิธีการ 

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

ตามเทคนิค Item Objective Congruence (IOC) โดย 

ข้อค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้  

ข้อค�าถามท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.6 พิจารณาปรับปรุงหรือ 

ตัดออก โดยการวิจัยครั้งนี้ข้อค�าถามมีค่า IOC น้อยกว่า  

0.6 มีท้ังหมด 5 ข้อ และได้ท�าการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติ 

ที่ใช ้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่  

ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่เลขคณติ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test F-test(One-Way  

ANOVA) และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

(Multiple regression)

สรุปผลกำรวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ” สรุปผลการ 

วิจัยได้ดังนี้

1) ผลการส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด  

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท�างานกับบริษัท 

ต�่ากว่า 2 ปี มีต�าแหน่งเป็นพนักงานและมีรายได้ต่อเดือน  

10,001-15,000 บาท 

2) ผลการส�ารวจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยภาพรวม 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 

การฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้าน 

การสรรหา คัดเลือกบุคลากร และบรรจุ ด้านการบริหาร 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการวางแผนทรัพยากร 

มนุษย์และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) ผลการส�ารวจคุณภาพชีวิตการท�างานตามความ 

คิดเห็นของพนักงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยภาพรวม 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน อยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดย เรียงล�าดับความส�าคัญของคุณภาพ 

ชีวิตการท�างาน จากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบูรณาการ 

ทางสังคม ด้านความสมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ ด้าน 

ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านสิทธิความ 

เป็นส่วนตัว ความให้เกียรติและความนับถือ ด้านความ 

สอดคล้องทางสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของ 

บุคคล ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้าน 

ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

4) ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วยบคุคลกบัคุณภาพ 

ชีวิตการท�างานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง 

ปัจจุบันและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น 

ต่อคุณภาพชีวิตการท�างานแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ  

และระยะเวลาการท�างานกับบริษัทที่แตกต่างกัน มีความ 

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่แตกต่างกัน
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ตำรำง 1

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่มีเพศแตกต่างกัน

คุณภำพชีวิต

กำรท�ำงำน

ของพนักงำน

จ�ำนวน ค่ำเฉลี่ย SD t-test Sig.

เพศชาย 201 2.90 .57 -3.831 .000*

เพศหญิง 199 3.11 .53

รวม 400 3.01 0.55

ระดับนัยส�าคัญ (α)=.05

ตำรำง 2

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ที่แตกต่างกัน

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig.

อายุ 4.130 .000*

สถานภาพ 2.662 .071

ระดับการศึกษา 4.490 .001*

ระยะเวลาการท�างาน 1.073 .375

ต�าแหน่งงาน 9.928 .000*

รายได้ 9.881 .000*

ระดับนัยส�าคัญ (α)=.05

 5) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า ด้านการบริหารผลตอบแทน 

และสวัสดิการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการ 

วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา  

และด้านแรงงานสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวติของ 

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ยกเว้นด้านการบริหาร 

งานด้านการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 

กับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ตำรำง 3

การวิเคราะห์สมการถดถอยของคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม 

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตัวแปร ค่ำสมั-

ประสทิธิ์

ถดถอย 

(b)

t Sig. 

t

ดัชนีบอก

ภำวะร่วม

เส้นตรงพหุ

Tole-

ance

VIF

ค่าคงท่ี 1.086 15.672 .000

การบริหาร

ผลตอบแทน

และสวัสดิการ

.260 7.849 .000 .378 2.644

การประเมิน

ผลการปฏิบัติ

งาน

.221 7.153 .000 .436 2.292

การวางแผน

ทรัพยากร

มนุษย์

.161 5.262 .000 .408 2.453

การฝึกอบรม

และการพฒันา

-.091 -4.260 .000 .541 1.850

แรงงาน

สัมพันธ์

.147 4.141 .000 .360 2.781

R2 = 0. 704 , SEE = 0.307 , F = 187.750, Sig. of F = .000

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 

จ�านวน 5 ตัว (จากตัวแปรต้นจ�านวนทั้งหมด 6 ตัว)  

ประกอบด้วยการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ  

การประเมนิผลการปฏบิติังาน การวางแผนทรพัยากรมนษุย์  

แรงงานสัมพันธ์ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อตัวแปรตาม  

(ระดบัคณุภาพชวีติโดยภาพรวม) อย่างมนียัส�าคญัที ่.05 ส่วน 

ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา มีอิทธิพลในทิศทางลบ 

ต่อตัวแปรตาม (ระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม) อย่าง 

มีนัยส�าคัญที่ .05 โดยที่ตัวแปรการบริหารผลตอบแทนและ 

สวัสดิการ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.260 ค่า t  

เท่ากับ 7.849 ตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่า 

สมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 0.221 ค่า t เท่ากบั 7.153 ตวัแปร 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

เท่ากับ 0.161 ค่า t เท่ากับ 5.262 ตัวแปรการฝึกอบรม  
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และการพัฒนา มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ (0.091)  

ค่า t เท่ากับ (4.260) และตัวแปรการแรงงานสัมพันธ์  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.147 ค่า t เท่ากับ 4.141  

โดยตัวแปรต้นดังกล่าวนี้สามารถอธิบายความผันแปรของ 

ตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 70 

ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้น 

แสดงความสัมพันธ์ดังนี้

คณุภาพชวีติในการท�างานของพนกังาน = 1.086+  

0.260 (การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ)+0.221 

(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)+0.161(การวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์) -0.091(การฝึกอบรมและการพัฒนา) 

+0.147(แรงงานสัมพันธ์)

ตำรำง 4

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐาน 2 ข้อ

สมมติฐำนกำรวิจัย ยอมรบั ปฏเิสธ

H
1 
: ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันท�าให้

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานใน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะแตกต่างกัน

ü

H
2
 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท

ชาวต่างชาตใินสวนอตุสาหกรรมโรจนะมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

ü

อภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 

บริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ 

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สามารถอภิปรายผล 

ได้ดังนี้ 

จากผลส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ท�างาน ต�่ากว่า 2 ปี มีต�าแหน่งเป็นพนักงาน  

และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ซ่ึงสอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของ ธาราธร สมิทธิภานนท์ (2550) ที่ได้ 

ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จ�ากัด พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมต้น 

และอายุงาน 1-2 ปี และเป็นพนักงานรายวันและอาจเป็น 

เพราะ กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพเป็นพนักงาน อายุงาน 

ต�่ากว่า 2 ปี จึงยังไม่ทราบนโยบายการบริหาร และการ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่าใดนัก  

นอกจากนั้นมีค่าครองชีพที่ไม่ค่อยจะเพียงพอแก่การ 

ด�ารงชีพ ดังนั้นคุณภาพชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์นัก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยภาพรวม 

พนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารทรพัยากรมนษุย์อยูใ่น 

ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพงษ์  

แผลงศร (2550) ทีท่�าการวจิยัเรือ่ง สมรรถนะของนกับรหิาร 

ทรพัยากรมนษุย์ตามความคดิเหน็ของพนกังาน บรษิทัสือ่สาร 

โทรคมนาคม โดยผลการวจิยัพบว่า ภาพรวมการบรหิารงาน 

ทรัพยากรมนุษย์พนักงานมีความคิดเห็นอยู ่ ในระดับ 

ปานกลาง และอาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่มีค่า 

ตอบแทนที่ไม่เพียงพอ คือมีรายได้ต่อเดือน 10,000- 

15,000 บาท จึงท�าให้กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม ่

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จงกลนี ผงพิลา (2552)  

ทีศึ่กษาเรือ่ง สมรรถนะในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สตีลเคส แมนู 

เฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  

สมรรถนะในการบริหารฝ ่ายทรัพยากรมนุษย ์ในการ 

ปฏิบัติงานพนักงานมีความคิดเห็นด้วยมากและอาจเป็น 

เพราะพนักงานมีอายุงานมากคือ 1-5 ปี แผนกที่ท�าได้แก่ 

ฝ่ายผลิต และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท  

ซึง่เป็นฝ่ายทีก่่อให้เกดิรายได้ให้กบับรษิทั บรษิทัจงึให้ความ 

ส�าคัญต่อแผนกนี้มาก รวมทั้งมีการพัฒนาและฝึกอบรม 

อยู่เสมอ พนักงานจึงท�าให้การท�างานมีความมั่นคงและ 

มีความก้าวหน้าในงาน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 

ทรพัยากรบคุคลมาก การวจิยัครัง้นีค้วามคดิเหน็โดยภาพรวม 

ของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ พนกังานมคีวามคิดเหน็ต่อ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  

การฝึกอบรมและการพัฒนา แรงงานสัมพันธ์ การสรรหา 
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และคดัเลอืกบคุลากร การบรหิารผลตอบแทนและสวสัดิการ  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการ 

ปฏบิตังิาน ความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์  

ในรายด้านพบว่าด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

เห็นด้วยมากที่สุดใน ดังนั้นบริษัทควรพัฒนาความรู้ความ 

สามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความก้าวหน้าใน 

ต�าแหน่งงานในอนาคต ในด้านการวางแผนทรพัยากรมนษุย์  

บริษัทควรมีการประกาศวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจตาม 

แผนทรัพยากรมนษุย์ให้พนกังานทราบ ดงันัน้บรษิทัควรให้ 

ความส�าคัญในการประกาศวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตลอดจน 

พันธกิจของบริษัทตามสภาพที่ส�าคัญให้พนักงานทราบ 

ท่ัวกัน ในด้านการสรรหาและคัดเลือก บริษัทควรมีขั้นตอน 

การวางแผนก�าลังอัตราก�าลังคนและการสรรหาบุคลากร  

ดังน้ันบริษัทควรมีการก�าหนดขั้นตอนการสรรหาเป็นล�าดับ  

ได้แก่ การก�าหนดลักษณะงาน การพิจารณาการวางแผน 

สรรหา การสร้างสรรค์รายละเอียดให้เกิดการจูงใจในการ 

สรรหา และมกีารด�าเนินงานสรรหาต่อไป ในด้านการฝึกอบรม 

และการพฒันา บรษัิทควรใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ 

ข้อมูลของกระบวนการฝึกอบรมการพัฒนาและจัดการ 

เรียนรู้ ดังน้ันบริษัทควรใช้ระบบสารสนเทศในการอบรม 

การพฒันาและให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดย 

ก�าหนดสิ่งที่จะเรียนรู้ การฝึกอบรม การดูงาน การสัมมนา  

การประชุมเชิงปฏิบัติงาน การศึกษาและการบรรยายจาก 

วิทยากรที่มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารผลตอบแทน 

และสวัสดิการ บริษัทควรจ่ายค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง 

ตามสัญญาจ้าง ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาสัญญาจ้างของ 

แต่ละคนเพื่อจะได้จ่ายค่าตอบแทนตามที่บริษัทได้ว่าจ้าง 

และควรปรับปรุงตามกฎหมายแรงงานในปัจจุบันด้วย  

ในด้านแรงงานสมัพันธ์ การมสีภาพแรงงานท�าให้ส่งผลดต่ีอ 

พนักงาน ดังนั้นบริษัทควรให้มีการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 

เชิงกฎหมายเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างบริษัทและพนักงาน ในด้านการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน บริษัทควรมีการประเมินผลเป็นรายกลุ่ม  

ดังนั้นบริษัทควรมีการประเมินผลเป ็นรายกลุ ่มเพื่อ 

สนับสนุนการท�างานเป็นทีม มีการปรึกษาหารือระหว่าง 

กลุ่มและประโยชน์ที่เกิดแก่บริษัท คือความร่วมมือกัน 

ท�างานเพื่อบรรลุผลของบริษัท

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน  

ในด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยติุธรรมผลการวจิยัพบว่า  

บริษัทควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ในปัจจบุนั ในด้านส่ิงแวดล้อมทีป่ลอดภยัและถกูสุขลกัษณะ  

บริษัทควรให ้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยในการ 

ปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคลที่จ�าเป็นแก่พนักงานโดยแจกให้แก่พนักงาน 

ทกุคนและควรจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่หมาะสม 

กับการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนาความสามารถของ 

พนักงาน บริษัทควรอบรมให้พนักงานมีความรู ้ในการ 

ปฏบิติังานได้อย่างปลอดภยัในการใช้เครือ่งจกัรและสารเคม ี

และบริษัทควรพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านความ 

ปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ ในด้านความก้าวหน้าและความ 

มั่นคงในงาน บริษัทควรได้รับทราบระเบียบการเลื่อน 

ต�าแหน่งและมหีลกัเกณฑ์การเลือ่นต�าแหน่งอย่างเหมาะสม 

และยุติธรรม ในด้านบูรณาการทางสังคม พนักงานมีความ 

สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานท�าให้งานราบรื่น รวดเร็ว  

บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทควรให้พนักงานมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงาน มีการท�างานเป็นทีมและยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของพนักงาน ในด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว  

การให้เกยีรติและความนบัถอื ความร่วมมอืในการปฏบิตังิาน 

ตามกฎ ระเบียบ ดังนั้นบริษัทควรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

แจกให้กับพนักงานและมีความเป็นธรรมในการพิจารณา 

โทษ ในด้านความสมดลุของชวีติและสภาพจติใจ ให้พนกังาน 

ท�างานเสร็จตามเวลา ดังนั้นบริษัทควรก�าหนดเวลาพัก  

และปริมาณงานในช่วงการท�างานได้อย่างเหมาะสมและ 

ให้พนักงานพึงพอใจในชีวิตการท�างานที่สอดคล้องกับชีวิต 

ส่วนตัว ในด้านความสอดคล้องทางสังคม ผู้ตอบแบบ 

สอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับพนักงานมีความสุขเมื่อได้ 

ร่วมกิจกรรม ดังนั้นบริษัทควรมีวัฒนธรรมที่ทุกคนมีความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีกิจกรรมเพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย 

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ กัลยา  

ดิษเจริญ (2537) วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของ 
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พนักงานระดับกลางในอุตสาหกรรมขนาดกลางเขต 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 80 ของ 

พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการท�างานอยู ่ ในระดับ 

ปานกลาง สุกัญญา เพชรแสน (2551, หน้า 13) กล่าวว่า  

พนักงานส่วนใหญ่ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะมค่ีาตอบแทน 

ไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

ขาดความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เนื่องจาก 

พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่มีระดับหัวหน้างานและอายุงาน 

ยังไม่ถึง 2 ปี จึงมีคุณภาพชีวิตอยู ่ในระดับปานกลาง  

การวิจัยครั้งน้ีเม่ือแยกความส�าคัญในแต่ละด้านแล้ว 

พนกังานเหน็ด้วยมากกบัคณุภาพชีวติในแต่ละด้านจากมาก 

ไปหาน้อยดังน้ีคอื ด้านบรูณาการทางสงัคม รองลงมา ความ 

สมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ 

ถูกสุขลักษณะ สิทธิความเป็นส่วนตัวความให้เกียรติและ 

ความนับถือ ความสอดคล้องทางสังคม การพัฒนาความ 

สามารถของพนักงาน ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

ความสามารถและความมั่นคงในงาน 

ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ  

ระดับการศึกษา ต�าแหน่งปัจจุบันและรายได้ ต่อเดือนที่ 

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  

แสดงว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งปัจจุบันและ 

รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดังนั้น  

องค์กรในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจึงควรให้ความส�าคัญ 

กับปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ บริษัทควรให้ความส�าคัญต่อ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเพศควรมีการ 

ก�าหนดให้ชดัเจนว่า งานอะไรทีเ่พศชายและเพศหญงิควรท�า  

อายเุท่าไร การท�างานควรจะให้เกยีรตแิก่ผู้อาวุโสและเคารพ 

ผู้ที่ท�างานอาวุโส สภาพงานควรดูว่าผู้มีครอบครัวกับผู้ที ่

ยังโสดควรจะรับผิดชอบอย่างไร เพื่อที่จะท�าให้ครอบครัว 

มีความสุข การศึกษาส�าหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับ 

ปรญิญาควรเป็นพนกังานปฏบิตังิานมากกว่าผูบ้รหิาร ระยะ 

เวลาการท�างานและความสามารถควรตรงตามต�าแหน่งงาน  

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในสภาวะปัจจุบัน 

เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิต

การบริหารทรัพยากรมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ 

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า ด้านการบริหาร 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมการ 

พัฒนา และด้านแรงงานสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ 

คุณภาพชวีติของพนกังานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ดังนัน้  

องค์กรควรให้ความส�าคัญกับสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากมีอิทธิพล 

ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยให้จ่ายเงินเดือนให ้

เพียงพอกับการด�ารงชีพปัจจุบัน การจัดสวัสดิการต้องเป็น 

ประโยชน์กบัพนกังาน วางแผนทรพัยากรมนษุย์ให้ก้าวหน้า 

ในอาชีพมีการส่งไปฝึกอบรมและพัฒนาสม�่าเสมอ การ 

บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ให้โปร่งใส พนักงานมีส่วนร่วม 

ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา เพชรแสน (2551) ที่ศึกษาเรื่อง  

คณุภาพชวีติในการท�างานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิาน 

ของพนกังานฝ่ายผลติ โรงงานชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ศึกษา 

เฉพาะกรณี บริษัท โพรเนค จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า  

คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงาน  

ในการวิจัยครั้งนี้อิทธิพลระหว่างการบริหารทรัพยากร 

มนุษย์กับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่พนักงานให้ความ 

ส�าคัญมากที่สุดโดยภาพรวมได้แก่การบริหารผลตอบแทน 

และสวัสดิการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บริษัทควรมีการจ่าย 

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัค่าครองชพีในปัจจบุนัและปรบั 

เงนิเดอืนตามความสามารถของพนกังาน ดงันัน้บรษิทัควรให้ 

ความส�าคัญกบัการบรหิารผลตอบแทนและสวสัดิการให้มาก 

ที่สุดจึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน  

การอบรมและการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บริษัท 

ควรมกีารอบรมและพฒันาทกัษะในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

ต้ังแต่พนักงานเริ่มเข้าท�างาน และมีระบบสารสนเทศและ 

มกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยการก�าหนดส่ิงทีต้่องเรยีนรู ้การอบรม  

การสัมมนา การบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ การวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บริษัทควรให้ 

ความส�าคัญกับการประกาศวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ  

ให้พนักงานทราบทั่วกัน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บริษัทควรมีการก�าหนดขั้นตอน 



215

การสรรหาเป็นล�าดับ และมีนโยบายที่ชัดเจน ด้านแรงงาน 

สัมพันธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บริษัทควรมีการส่งเสริม 

แรงงานสัมพันธ์เชิงกฎหมายเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์และ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ด้าน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาชีวิต บริษัท 

ควรมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ รวมทั้งผู้ประเมิน 

ต้องมีความรู้ และความสามารถในการประเมินผลอย่าง 

ถูกวิธีและยุติธรรม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 

ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีข้อเสนอแนะ 

ของการวิจัยดังนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรพิจารณาการ 

เปลี่ยนแปลงเมื่อองค์กรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

โดยปรับเปลี่ยนการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ 

รับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อที่องค์กรจะได้ 

ปรับสมรรถนะการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน 

2. บรษัิทควรมแีนวทางในเรือ่งการบรหิารทรพัยากร 

มนุษย์ในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให ้

ชัดเจนและเป็นระบบที่สามารถเข้าใจได้ทั่วทั้งองค์กร และ 

มีความยุติธรรม 

3. บริษัทควรมีนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและ 

การพัฒนาท่ีชัดเจนต่อพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างเสริม 

ความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปในอนาคต ดังนั้นบริษัทควร 

อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะในการ 

ปฏิบัติงาน

4. บรษิทัควรมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิติังาน 

ทีย่ตุธิรรม และควรมกีารประเมนิผลงานเป็นระยะๆ รวมทัง้ 

ผูป้ระเมนิต้องมคีวามรู ้และความสามารถในการประเมนิผล 

อย่างถูกวิธีและยุติธรรม

5. บริษัทควรรู ้และเข้าใจในหลักการแรงงาน 

สัมพันธ์เชิงกฎหมาย แรงงานสัมพันธ์เชิงรุกหรือเชิง 

สร้างสรรค์ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 

ข้อมลูแรงงานสมัพนัธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัไิด้ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

นายจ้าง และลูกจ้าง 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพนักงานนิคม 

อุตสาหกรรมโรจนะ อาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดในนิคม 

อุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ดังนั้นเพื่อจะได้กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นตัวแทนของนิคมอุตสาหกรรมควรจะวิจัยประชากร 

จากหลายนิคมในเขตใกล้เคียง เช่น นิคมอุตสาหกรรม 

บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร เพื่อที่จะได้ข้อมูลน�ามาเปรียบเทียบ 

2. ควรมีการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

และคุณภาพชีวิตของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

ในจังหวัดปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม 

อุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลและเพื่อ 

ป้องกันการย้ายแรงงาน ซึ่งจะท�าให้บริษัทเสียค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรมผู้เข้ามาใหม่

3. เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ 

ต้ังแต่ 1 มกราคม 2558 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบ 

คุณภาพชีวติของพนกังานมกีารเปล่ียนแปลงหรอืไม่ อย่างไร

4. การวิจัยนี้ประชากรในการสุ่มตัวอย่างเป็น 

บริษัทที่ชาวญี่ปุ่นเป็นเจ้าของในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

เท่านัน้ ซึง่ควรศกึษาพนกังานของบรษิทัต่างชาตอิืน่ๆ ในสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

เปรยีบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนนิงานตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ 

แตกต่างกันและผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  

ประชากรคือผู้บริหารโรงเรียนจ�านวน 21 คน และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ�านวน 42 คน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ t-test และการสังเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก ปัญหาการด�าเนินงาน 

ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มี 

ความแตกต่างกัน เปรียบเทียบปัญหาการด�าเนินงานพบว่าปัญหาของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน เปรียบเทียบ 

สภาพการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ต่างกันพบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน เปรียบเทียบ 

ปัญหาการด�าเนินงานพบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

Abstract

The research aims to study investigate the problems occurring in the operating of performance  

based budgeting, contrast the accomplishment of the operating of performance based budgeting of  

school administrators whose experiences are diverse, and contrast the problems of the operating of  

performance based budgeting of the budgeting officers whose experiences are varied. Questionnaires  

were used to collect data from the study were 21 school administrators and 42 budgeting officers.  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ค�ารณ ศิระธนกุล
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ควำมน�ำ

ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  

ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะด้าน 

การบริหารงบประมาณของภาคราชการไว้คือ ควรมีระบบ 

การบริหารท่ีมีความชัดเจน เป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน  

สามารถตรวจสอบ โปร่งใส เป็นธรรม ยดืหยุน่ได้ วธิกีารหนึง่ 

คือ การใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้ 

หน่วยงานได้น�าไปปฏบิตัอินัจะเป็นการแก้ปัญหาการบรหิาร 

งบประมาณแบบเดิมๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้ายกายภาพ 

และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  

2546, หน้า 12)

การปฏิรูประบบงบประมาณซึ่งได้ก�าหนดไว้เป็น 

นโยบายท่ีต้องด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบันคือ ระบบ 

งบประมาณที่มุ ่งเน้นผลงาน (Performance-Based  

Budgeting--PBB) กล่าวคือ การด�าเนินการตามระบบ 

งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน เป็นการจดัสรรงบประมาณ 

แบบมีเงื่อนไขคือ ส�านักงบประมาณจะให้อิสระทางการเงิน 

กับหน่วยงาน เพื่อให้มีหลักประกันได้ว่า สามารถน�า 

งบประมาณไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซึ่งได้แก่ การด�าเนินการเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดการ 

ทางการเงิน 7 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผนงบประมาณ  

การค�านวณต้นทุนกิจกรรม การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  

การบริหารการเงิน การควบคุมงบประมาณ การรายงาน 

ทางการเงินและผลการด�าเนินการ การบริหารสินทรัพย์ 

และการตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันระบบการบริหารงบประมาณของราชการ  

โดยเฉพาะโรงเรียนแม้จะมีความเป็นอิสระมากข้ึนตาม 

บทบาทใหม่ในฐานะโรงเรียนนิติบุคคล แต่นโยบายการใช้ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ยังคงต้องด�าเนินการตาม

ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือว่า 

มีความเจริญ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ไม่ห่างจาก

กรงุเทพมหานครมากนกั ความคาดหวงัในด้านประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินจึงสูง

เนือ่งเพราะโรงเรยีนเป็นหน่วยงานระดับปฏบิติัการ 

ทีส่�าคญัทีส่ดุ ซึง่เงนิเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้การบรหิาร 

จัดการด�าเนินไปด้วยดีตรงตามจุดประสงค์และตรงตาม 

นโยบาย ระบบงบประมาณเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 

บริหารจัดการของผู้บริหารให้ประสบผลส�าเร็จ แต่คงพบว่า  

มกีารด�าเนนิการบรหิารงบประมาณทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ไว้ในนโยบายอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ผ่องศรี หมื่นจ�าเริญ (2547, หน้า 1-9) พบว่า ผู้บริหาร 

และบุคลากรโรงเรียนขาดความรู้และความจริงจังในการ 

ปฏิบัติด้านงบประมาณ การด�าเนินงานของผู้บริหารและ 

บุคลลากรของโรงเรียนยังมีลักษณะการด�าเนินงาน หรือ 

มีกิจกรรมการบริหารงบประมาณแบบเดิมๆ ไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลงตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

Statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, testing the difference of  

mean using t-test, and data synthesizing. The finding show that: the accomplishment of the operating  

of performance based budgeting is in great level and the problems of the operating is in minor level.  

The comparison of the operating of the diverse experienced administrators reveals the corresponding  

result where the operating is in great level. The comparison of the operating of diverse experienced  

budgeting officers shows that the operating is in great level. The comparison of problems of the  

operation of the officers reveals that the problem is in minor level. The difference of opinion of the  

two groups of subjects in budget planning and in internal financial check is statistically.

Keywords: Performance Based Budgeting
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ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่ต่องาน ไม่มกีารน�าผลวเิคราะห์ข้อมลู 

มาวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนน�าจุดอ่อนและปัญหามา 

วางแผน ไม่ได้น�าจุดแข็งมาพัฒนา ท�าให้การพัฒนาของ 

โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่บรรลุเป้าหมาย

กอปรด้วยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดนโยบายไทยเข้มแข็ง 2555  

โดยการกู้เงินจากต่างประเทศจ�านวนมากเพื่อน�ามากระตุ้น 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเม็ดเงินส่วนหนึ่งได้กระจายสู่ 

สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น โรงเรียน 

มาตรฐานสากล โรงเรียนแกนน�าการสอนวิทยาศาสตร์  

โรงเรียน ICT และโครงการอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาด้าน 

กายภาพของโรงเรียนทั่วไป โดยเงินงบประมาณเหล่านี้  

โรงเรียนต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 

แนวทางท่ีรัฐก�าหนด ซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจสู่โรงเรียน 

ระดับหน่ึง ซ่ึงยังไม่มีการศึกษาผลการบริหารงบประมาณ 

ของโรงเรียนที่เป็นระบบ

ผู้วิจัยในฐานะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

งบประมาณของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงมีความสนใจ 

ทีจ่ะศกึษาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น 

ผลงาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  

ซึ่งยังไม ่เคยมีการศึกษาสภาพการด�าเนินการบริหาร 

งบประมาณในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดจ�านวน 21 

โรงเรียน เพื่อทราบการด�าเนินการตามระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการวิจัยและข้อมูล 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ

ด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน เพือ่ให้ 

การด�าเนินงานของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานตามระบบ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาปัญหาการด�าเนินงานตามระบบ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดปทุมธานี

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานและ 

ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานของผู้บริหารโรงเรียน ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน

4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานและ 

ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มีประสบการณ ์

แตกต่างกัน

สมมติฐำนของกำรวิจัย

1. สภาพการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ 

ต่างกันมีความแตกต่างกัน

2. ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ 

ต่างกันมีความแตกต่างกัน

3. สภาพการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณท่ีมี 

ประสบการณ์ต่างกันมีความแตกต่างกัน

4. ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณท่ีมี 

ประสบการณ์ต่างกันมีความแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

สภำพและปัญหำกำร
ด�ำเนินงำนตำมระบบ

งบประมำณแบบ
มุ่งเน้นผลงำน 7 ด้ำน
- การวางแผนงบ

  ประมาณ

- การค�านวณต้นทุน

  กิจกรรม

- การจัดระบบการจัดซื้อ

  จัดจ้าง

- การบริหารทางการเงิน

  และการควบคุมงบ

  ประมาณ

- การรายงานทางการเงิน

  และผลการด�าเนินงาน

- การบริหารสินทรัพย์

- การตรวจสอบภายใน

ต�ำแหน่ง
1. ผู้บริหาร

2. ผู้ปฏิบัติงานด้าน

   งบประมาณ

   ประสบการณ์

   1. 1-5 ปี

   2. มากกว่า 5 ปี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคอื ผู้บรหิารโรงเรยีน และ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 

จังหวัดปทุมธานีจ�านวน 63 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง

การสร้างเครื่องมือส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัย 

ได้ศึกษาต�ารา เอกสาร วารสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 

ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานโดยใช้เครื่องมือวิจัยของสมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน์  

(2548) เป็นแนวทาง น�าเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน  

5 ท่าน ตรวจความถูกต้องเชิงเนื้อหา โครงสร้าง และเป็น 

ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นน�าไปทดลองใช้ 

กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรในการ 

วจิยัคร้ังน้ี คอืผู้บริหารโรงเรยีน ผูป้ฏบิตังิานด้านงบประมาณ  

โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัสระบรุ ีจ�านวน 30 คน เพือ่หา 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามแนวของ ครอนบาร์ค 

ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .982

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามในการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด�าเนิน 

งานและปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด 

ปทุมธานี ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน 

จ�านวน 56 ข้อ

ตอนที่ 3 แบบค�าถามปลายเปิด เกี่ยวกับสภาพ 

การด�าเนินงานและปัญหาการด�าเนินงานตามระบบ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปให้กลุ่มประชากร คือ  

ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 21 โรง ด�าเนินการ 

เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และน�าผลการวิจัยมา 

วิเคราะห์ค่าสถิติ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การวิเคราะห์ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ

2. การวิเคราะห์ข ้อมูลสภาพการด�าเนินงาน 

และปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณโดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานและ 

ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานของผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้ปฏิบัติงานด้านงบ 

ประมาณโดยการวเิคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบีย่งเบน 

มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย 

การใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test independent)
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ผลกำรวิจัย

1. สภาพการด�าเนินงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงาน โดยภาพรวมพบว่าทั้งผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้ 

ปฏบัิติงานด้านงบประมาณ มกีารปฏบิตัใินระดบัมากทกุด้าน

2. ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงาน โดยภาพรวมพบว่าทั้งผู้บริหารโรงเรียน 

และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ มีปัญหาในระดับน้อย 

ทุกด้าน

3. การเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานด้าน 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

ประสบการณ์ต่างกัน ทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ 

ช่วง1-5 ปี และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า  

5 ปี เห็นสอดคล้องกันว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

และสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไม ่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ1 สภาพการด�าเนินงานตาม 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความแตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบปัญหาการด�าเนินงานด้าน 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ม ี

ประสบการณ์ต่างกนั ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ช่วง  

1-5 ปี และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี  

ท้ังสองกลุ่มเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อยไม่แตกต่างกัน  

ในรายละเอียดเห็นพ้องกันว่า การค�านวณต้นทุนกิจกรรม 

มปัีญหาสงูสดุ และปัญหาการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้น 

ผลงานไม่มีด้านใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2  

ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานของผูบ้ริหารโรงเรยีนทีมี่ประสบการณ์ต่างกนัมคีวาม 

แตกต่างกัน

5. การเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานด้านงบ 

ประมาณของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มีประสบการณ์ 

ต่างกันเห็นว่า ด้านการรายงานทางการเงินและผลการ 

ด�าเนินการ ผู ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี  

มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มี 

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

ส่วนด้านอื่นๆ ทั้งสองกลุ่ม เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่มด้ีานใดทีม่คีวามแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐานข้อ 3 สภาพการด�าเนินงานตามระบบ 

งบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานของผู ้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความแตกต่างกัน

6. การเปรียบเทียบปัญหาการด�าเนินงานด้านงบ 

ประมาณของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มีประสบการณ์ 

ต่างกันพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ป ี

และผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เห็นว่า 

มีปัญหาระดับน้อยเหมือนกัน โดยการบริหารงบประมาณ 

ด้านการวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบภายใน  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 4 ปัญหาการด�าเนินงานตาม 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความแตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

สภาพการด�าเนินงานด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงาน ทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูป้ฏบิตังิานด้านงบประมาณ 

พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยด้านการจัดระบบการ 

จัดซ้ือจัดจ้างมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ การวางแผน 

งบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น�า 

องค์กร ซึ่งมีบทบาทน�าในการคิดวางแผน และจัดองค์กร 

ให้การด�าเนินการงานด้านงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

ของการบริหารการศึกษา และผู ้บริหารโรงเรียนต้องมี 

ความคิดรวบยอดเกีย่วกบังานนัน้ๆ ด้วยจงึจะสามารถก�ากบั 

และช่วยเหลอืทมีงานและควบคมุให้การบรหิารงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้  ในขณะที่ผู ้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณเห็นว่า การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีการ 

ปฏิบัติสูงสุด เพราะงานจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานหลังรับ 

ค�าสัง่ต้องศกึษากรอบวงเงนิงบประมาณ ระเบยีบการจดัซือ้ 

จดัจ้าง การจดัท�าเอกสารส�าคัญต่างๆ เช่น แบบจดัซือ้จดัจ้าง  

การท�าสัญญา ซึ่งล้วนเป็นการใช้เวลาในการท�างานเพราะ 
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ต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบ เพราะหากมกีารผดิพลาด 

ทางการเงินจะเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง 

รบัผดิชอบเป็นล�าดบัต้นๆ ดงันัน้จงึเหน็ว่าเป็นงานทีโ่รงเรยีน 

ได้ปฏิบัติสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัการรายงานผลการประเมนิ 

สภาพการจดัการงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานของสถาบนั 

ราชภัฎสกลนคร (2544, หน้า 149-159) ซึ่งพบว่า การ 

ด�าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ม ี

ผลการประเมินสูงสุดคือ ด้านการวางแผนงบประมาณ  

รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัญหาการด�าเนินงานด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงาน ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณพบว่า 

ปัญหาการด�าเนินการด้านงบประมาณอยู ่ในระดับน้อย 

ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าเรื่องปัญหาการ 

ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ของ ปรัชญา บาลยอ (2544,  

หน้า 82-83) พบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  

ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเห็นว่าการตรวจสอบภายใน 

มีปัญหาสูงสุด ส่วนผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าการค�านวณ 

ต้นทุนกิจกรรมมีปัญหาสูงสุด ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะว่า  

กระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณนั้น ครูผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบัญชีตามที่ 

ได้รับแต่งตั้ง มีส่วนร่วมด�าเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่การจัดท�า 

เอกสารแผนงบประมาณ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึง 

การจ�าหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เห็นได้ว่า โรงเรียนด�าเนินการ 

ทุกด้านในเบ้ืองต้น แต่โรงเรียนไม่มีการตรวจสอบภายใน  

แม ้จะมีการก�าหนดแผนและแต ่งตั้ งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบภายในขึน้ แต่ในภาคปฏบิตัพิบว่า การด�าเนนิงาน 

ใช้งบประมาณมักถูกแทรกแซงโดยผู้บริหารหน่วยเหนือ  

หรือเป็นภาระงานที่เร่งด่วน ท�าให้การใช้งบประมาณไม่เป็น 

ไปตามเป้าหมาย ท�าให้การตรวจสอบภายในท�าได้ยาก  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงาน 

ธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ  

นิวัฒน์ นิลแก้ว (2546, หน้า 85-87) พบว่า ระเบียบของ 

ทางราชการและการไม่มีเวลาเพียงพอเป็นสาเหตุให้การ 

ควบคมุตรวจสอบกระท�าได้ไม่ทัว่ถงึ การตรวจสอบกระท�าได้ 

เพียงบางเรื่องและบางด้านเท่าน้ัน และอีกประเด็นหนึ่ง 

ที่สนับสนุนปัญหานี้คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด 

ปทุมธานีใช้ครูเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณหรือท�างาน 

ด้านบัญชี ซึ่งไม่มีความรู้ทักษะเฉพาะ และสอดคล้องกับ 

สภาพปัญหาที่ได้เสนอแนะไว้คือ ครูผู้ท�าหน้าที่ผู ้ปฏิบัต ิ

ด ้านงบประมาณไม่ได ้รับการอบรมพัฒนาเท ่าที่ควร  

จึงท�าให้ไม่ได้จัดท�าการตรวจสอบภายใน หรือท�าแต่ไม่ครบ 

กระบวนการ ตลอดทั้งขาดการชี้แจงให้ผู้ร่วมรับผิดชอบ 

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการตรวจสอบ 

ภายใน ทั้งนี้ในการตรวจสอบควรแบ่งเป็นการตรวจสอบ 

ผลการด�าเนินงาน การตรวจสอบการบริหารจัดการทาง 

การเงิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อ 

ควบคุมการใช้งบประมาณ และปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ซึ่งพบว่า 

มีการปฏิบัติในระดับต�่าด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของทศพล อะทาโส (2552) ซ่ึงศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสันทราย อ�าเภอสารภี จังหวัด 

เชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ประชาชนมีความรู้ด้านการตรวจสอบ 

ภายในน้อยมาก โดยเฉพาะการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่เป็นขัน้ตอน 

ส�าคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรง ทั้งนี ้

เพราะประชาชนขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

ส ่วนผู ้บริหารโรงเรียนเห็นว ่ า การควบคุม 

งบประมาณมีปัญหาในการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่า โรงเรียนมีแหล่งงบประมาณน้อยโดยส่วนใหญ ่

ได้รับจากงบประมาณจากรัฐ ผ่านเงินงบประมาณรายหัว 

นักเรียน แต่ภารกิจพัฒนาการศึกษามีมาก ท�าให้ไม่สามารถ 

ด�าเนนิการตามแผนพฒันาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบ 

กับโรงเรียนมีบุคลากรน้อยจึงต้องให้ครูมาท�างานด้านบัญชี  

ท�าให้มีผลต่อการด�าเนินงาน เช่น การต้ังงบประมาณ  

การเบิกจ่ายล่าช้า ดังนั้นจึงอาจมีผลต่อการบริหารงาน  

ท�าให้ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า การควบคุมงบประมาณเพื่อ 

ให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนคือ ปัญหาส�าคัญ 

ทีสุ่ดต้องระวงัคือครผููป้ฏบิติังานอาจท�าผดิพลาด ซึง่ผูบ้รหิาร 

โรงเรียนต้องรับผิดชอบเป็นบุคคลที่ 1 ทางกฎหมาย ดังน้ัน 
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จึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่สุด

การเปรียบเทียบประสบการณ์ที่ต ่างกันของ 

ผู้บริหารโรงเรียนต่อสภาพการด�าเนินงานด้านงบประมาณ 

แบบมุ ่งเน ้นผลงาน และปัญหาการด�าเนินงานด้าน 

งบประมาณ ทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า  

5 ปี และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี  

มคีวามเหน็สอดคล้อง ไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า  

กระบวนการบรหิารงบประมาณ ต่างกย็ดึและใช้กฎระเบยีบ 

มาตรการทางการเงิน กติกาเดียวกัน เท่าเทียมกัน และ 

หากผิดพลาดก็ต้องรับผิดทางกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้น 

กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณจึงไม่แตกต่างกัน 

ส�าหรับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดพบว่า ทั้งผู้บริหาร 

โรงเรียนที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี และผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เห็นพ้องกันว่า การค�านวณ 

ต้นทุนกิจกรรมด้านการก�าหนดนโยบายและการก�าหนด 

ต้นทุนผลผลิตมีปัญหาสูงสุด ซึ่งเหตุผลที่ทั้งสองกลุ่ม 

เหน็ว่าเป็นปัญหาอาจเป็นเพราะ โรงเรยีนมธัยมขาดนกับญัชี 

มาท�างานด้านการเงินและงบประมาณเฉพาะ จงึใช้ครผููส้อน 

มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการท�างานส�าคัญที่ควรใช้บุคลากร 

เฉพาะท่ีช�านาญเฉพาะด้านท�าเท่านั้น ดังนั้นการมอบหมาย 

ให้ครูผู้สอนมาท�าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ท�าให้ไม่เข้าใจ 

อย่างถ่องแท้ในเรื่องงบประมาณ  รวมทั้งเรื่องระบบของ 

โปรแกรมการค�านวณต้นทุนผลผลิตและการแปลผลตัวเลข  

ตลอดท้ังการน�าข้อมูลมาจัดท�ารายงาน ปัญหาการจัดท�า 

โครงการให้เป็นหมวดหมู่ คือกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  

และกิจกรรมสนับสนุน จึงส ่งผลไปถึงการจัดสรร 

งบประมาณ/ทรัพยากร ไม่มีการค�านวณต้นทุนกิจกรรม 

แบบเจาะจง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นโดย 

ไม่สามารถระบุไว้ก่อน และเป็นการค�านวณแบบคร่าวๆ  

ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนสามารถด�าเนินการได้คือ  

การแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ ต้องมีการ 

ให้ความรู ้ และอาจเชิญวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิและมี 

ประสบการณ์มาถ่ายทอด รวมทั้งอาจมีคู่มือให้เพื่อให้การ 

ท�างานด้านงบประมาณเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 

ศึกษางานวิจัยของไพ (Phye, 1991, p. 2636-2637)  

สรุปได้ว่า งานการเงินและการบัญชีเป็นงานที่ส�าคัญ และ 

จ�าเป็นในการบริหารงานในโรงเรียนทุกขนาด จากผล 

การศึกษาพบปัญหาที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน และได้ข้อ 

สนเทศ คือ โรงเรยีนควรเพิม่ความสนใจและเอาใจใส่ในด้าน 

การเงนิและการบญัชอีย่างจรงิจงั สม�่าเสมอ ควรมกีารตรวจ 

บญัชจ่ีายเงนิ และจะต้องมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและเข้าใจในระเบียบ 

และแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ 

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั ติ งานด ้ าน 

งบประมาณแบบมุ ่งเน ้นผลงานของผู ้ปฏิบั ติงานท่ีมี 

ประสบการณ์ต่างกันพบว่า การรายงานทางการเงินผลการ 

ด�าเนินการมีความแตกต่างกันโดยผู ้ปฏิบัติงานด ้าน 

งบประมาณที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี เห็นโรงเรียน 

มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีเห็นว่าโรงเรียน 

มีการปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี อาจเป็นครูบรรจุใหม่ หรือ 

อายปุระสบการณ์น้อย การท�างานจงึเป็นการท�างานตามค�าสัง่ 

ของผูบ้รหิารโรงเรยีน หรอืในส่วนทีร่บัผดิชอบเท่านัน้ยงัมอง 

ไม่เห็นความสัมพันธ์ของงานงบประมาณทั้งระบบ ซึ่ง 

คุณภาพของงานจะแสดงออกผ่านการรายงานผลงาน 

ด�าเนินงาน ในขณะที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มี 

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีประสบการณ์และมองเห็น 

ความสัมพันธ ์ความเช่ือมโยงของการรายงานผลการ 

ด�าเนินงานภายในหน่วยงาน ส�าหรับการจัดสรรงบประมาณ  

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน และการ 

รายงานผลการด�าเนินงานต่อภายนอก โดยแสดงผลผลิต 

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมายเพื่อแสดงถึง 

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของโรงเรียน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีจึงให้ความส�าคัญและความ 

ละเอียดรอบคอบกับรายงานผลการด�าเนินการทางการเงิน 

และผลการด�าเนินการมาก เพราะหมายถึงประสิทธิภาพ 

ของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั่นเอง
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การเปรียบเทียบปัญหาด้านการปฏิบัติงานของ 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์แตกต่างกันด้านงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานพบว่า ผู้มีประสบการณ์ช่วง 1-5 ปี 

เห็นว่า ปัญหาการด�าเนินงานด้านการบริหารสินทรัพย์ 

ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ภายในกับการ 

ตรวจสอบภายในด้านการก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การ 

ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปัีญหาสงูสดุ โดยสอดคล้องกบั 

ผลการสังเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนที่พบว่า การบริหาร 

สินทรัพย์ข้อมูลส่วนใหญ่ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายเดียวที่ทราบ 

รายละเอียด จึงเกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติงานจึงท�างานไม่ทัน เกิดความล่าช้า และไม่มีการ 

แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มีอาย ุ

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เห็นว่า การบริหารสินทรัพย์ 

ด้านการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ขั้นตอน และ 

วิธีการเป็นปัญหาสูงสุด กล่าวคือ การบริหารสินทรัพย์ 

บางคร้ังหน่วยงานเบื้องบนก�าหนด จึงท�าให้เป็นปัญหา 

ส�าหรับโรงเรียน ดังน้ันแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 

งบประมาณเห็นว่า ควรแก้ไขคือ การก�าหนดความคุ้มค่า  

ทรพัย์สนิทีไ่ด้จากเงนิงบประมาณ ควรให้โรงเรยีนด�าเนนิการ 

เป็นผูก้�าหนดคณุลกัษณะข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย 

และปัญหาของโรงเรียน

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่เป็น 

ปัญหาของผู ้ปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันคือ การ 

ตรวจสอบภายใน โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ช่วง  

1-5 ปี เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ในขณะที่ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี  

เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  

ผูม้ปีระสบการณ์น้อยยงัต้องได้รบัการพัฒนาเพ่ิมขึน้ เพราะ 

การตรวจสอบแบ่งเป็นการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน  

การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน และตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ  

และปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และประหยัด ท�าให้เห็นว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องได้รับ 

การพัฒนา ในขณะที่ผู ้มีประสบการณ์ด้านงบประมาณ 

มากกว่า 5 ปีเห็นว่าเป็นปัญหาระดับน้อย เพราะได้มี 

ประสบการณ์มามากกว่านั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

ของแอนดรัส (Andrus, 1997, p. 4014-A) เรื่องความ 

สัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และการฝึกอบรมกับการม ี

ความรูข้องผูต้รวจสอบบญัชี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้รวจสอบ 

ที่มีความแตกต่างกันเรื่องประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

บัญชีจะมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความรู ้ เกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม-ตรวจสอบภายใน  

และการมคีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการ 

ควบคุมภายในกับการเกิดข้อบกพร่องของข้อความด้าน 

การเงิน เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีก่อนท่ีจะ 

มอบหมายงานตรวจสอบบัญชี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจดัสรรนกับญัชหีรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ 

ด้านงบประมาณมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามขนาดของโรงเรียน

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการควบคุมการใช้งบประมาณ โดยมีคู่มือการด�าเนินงาน 

ด้านงบประมาณแก่โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

3. ใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการ 

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

4. ควรน�าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ในการศึกษา 

หาแนวทางสนับสนุนการปฏิบั ติงานงบประมาณของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา และควรน�าไปใช้ในการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดระบบงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานของตนเอง
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) สภาพทั่วไปของสถานประกอบการ  

(3) สภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 (4) ปัญหาของระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:  

2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002  

กับปัญหาของระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในกลุ่มบริษัท SPE enterprise จ�านวน 500 คน กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 222 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์ 

และค่าอีต้าผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี ท�างานฝ่ายผลิต เป็นหัวหน้าฝ่าย/แผนก  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท�างานกับระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949 มา 1-2 ปี  

(2) สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง มีจ�านวนพนักงานต้ังแต่ 51 คนแต่ไม่เกิน 200 คน เป็นบริษัทไทย 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทชิ้นส่วนโลหะ และระบบประกันคุณภาพที่น�ามาใช้คือกิจกรรม 5 ส (3) สภาพ 

การจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 โดยภาพรวมพนักงานมีความเห็นว่าอยู่ในระดับมาก (4) ปัญหา 

ของระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 โดยภาพรวมพนักงานมีความเห็นว่ามีปัญหาการสนับสนุนของ 

เอกสารคุณภาพ (5) สภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 มีความสัมพันธ์กับปัญหาของระบบ 

การจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์

ค�ำส�ำคัญ: ระบบการจัดการคุณภาพ, ISO/TS 16949: 2002, อุตสาหกรรมยานยนต์

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ควำมน�ำ

โลกปัจจุบันซึ่งอยู ่ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน์  

สภาวะเศรษฐกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน 

รถยนต์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการแข่งขัน 

ทางด้านการตลาดในระดับสูง มุมมองของการท�าธุรกิจจาก 

ในระดับภายในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รูปแบบ 

ของการท�าธุรกิจระดับโลกมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการเกิดขึ้น 

ของตลาดใหม่ ได้แก่การเปิดประเทศจีนและกลุ่มประเทศ 

แถบยโุรปตะวนัออก อกีทัง้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป  

โดยให้ความส�าคัญทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากข้ึน  

ซึ่งท�าให้บริษัทหรือผู้ประกอบการต่างก็ต้องก�าหนดแผน 

กลยุทธ์เพื่อที่จะพัฒนาผู้ส่งมอบ และองค์กรของตนให ้

แข่งขันได้ในเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยจะต้อง 

บริหารงานให้อยู่ภายใต้ การผลิตด้วยต้นทุนที่ต�่า รวมท้ัง 

เพิ่มและยกระดับคุณภาพของรถยนต์ ซึ่งแนวทางหนึ่ง 

ที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คือการบริหารจัดการ 

ภายในองค์กร (จ�านงวงษ์ชาชม, 2541) 

ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหาร 

คุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยออกมาเพื่อใช ้

Abstract

This survey research aims to study (1) the personal factors of respondents, (2) the opinions  

on general conditions of the workplace, (3) the opinions on the conditionsof the quality management  

system ISO/TS 16949: 2002 (4) the problems of the quality management system ISO/TS 16949: 2002  

of the automotive industry and (5) the relationship between the conditions and problems of the quality  

management system ISO/TS 16949: 2002. Questionnaires were used to collect data from 222 employees  

selected from 500 employees in the Automotive Industry in the SPE Enterprise Group. Statistics used  

in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and Chi-square and Eta values. The  

findings show that: (1) the majority of respondents were male, aged 20-30 years old, worked in the  

production department in the position of division/department head, held bachelor’s degree, had work  

tenure with the system of 1-2 years. (2) The most of them were medium-sized, had the number of  

employees between 51-20,000 persons, were Thai, produced metal parts, the quality assurance system  

used was 5S activities. (3) The overall opinions of the respondents on the conditions were high, with  

the factor ratings of importance levels from high to low as: document system, cooperation between  

personnel, complexity of quality documents, conscience on quality of personnel, workplace environment,  

knowledge of employees, support of management, budget for equipment and tools, and personnel  

absenteeism. (4) The Most respondents indicated that most of the problems were support for quality  

documents, complexity of quality document, and system of managing quality documents. (5) It was  

found that overall there were correlations between the two variables at the statistically significance  

level of 0.05.

Keywords: Quality Management System, ISO/TS 16949: 2002
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แทนมาตรฐาน QS 9000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการ 

พัฒนาจากรากฐานของระบบบริการคุณภาพที่ก่อให้เกิด 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การป้องกันการเกิด 

ของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน  

ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) มาตรฐานนี้พัฒนามาจาก  

ISO 9001 และได้เพิ่มเติมข้อก�าหนดเฉพาะต่างๆ ของ 

ทางลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

มาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งประกอบด้วย 

มาตรฐาน ISO 9001 รวมกับข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับ 

ภาคยานยนต์จากมาตรฐานคุณภาพต่างๆ นั่นคือ มาตรฐาน  

VDA 6.1 ของประเทศเยอรมัน มาตรฐาน EAQF ของ 

ประเทศฝร่ังเศส และมาตรฐาน AVSQ ของประเทศอิตาลี 

ได้มุ่งให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและพันธ 

สัญญาในการท่ีจะวางรากฐานส�าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้รับการยกเว้น มาตรฐานนี้มีผลต่อองค์กรที่ผลิต 

หรือจัดหาชิ้นส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กับ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ 

เยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศอังกฤษ  

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ขณะที่การน�าระบบการ 

บริหารงานคุณภาพไปปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และ 

ประสบปัญหาต่างๆ แต่องค์กรทีไ่ด้รบัการจดทะเบยีนรบัรอง 

ระบบก็จะได้รับการพิจารณาให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าและมี 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าดังนั้นการรวมข้อก�าหนดระดับ 

ชาติต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเพียงมาตรฐานเดียวกัน ท�าให้ 

ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความต้องการที่ต่างกัน และในมุม 

กลับกันก็จะสามารถขจัดปัญหาเรื่องความสิ้นเปลือง 

อนัเน่ืองมาจากการใช้มาตรฐานคณุภาพมากกว่า 1 มาตรฐาน

ด้วยเหตุนี้ท�าให้มาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 9001 ทัง้ 23 องค์ประกอบ  

รวมกับข้อก�าหนดเฉพาะสาขาที่ระบุความจ�าเป็นส�าหรับ 

ผู้ผลิตยานยนต์ท�าให้มาตรฐาน ISO/TS 16949 เป็นที่ 

ยอมรับและเข้ามาแทนที่มาตรฐานเก่าที่มีความหลากหลาย  

(ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์, 2550)และจากการที่องค์กรได้น�า 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 มาประยุกต์ใช้พบว่า  

การด�าเนินการจัดท�าระบบ พนักงานยังไม่มีประสบการณ ์

และแนวทางส�าหรับการด�าเนินการจัดท�า รวมถึงยังพบ 

อุปสรรคต่างๆ ในการด�าเนินงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษา สภาพปัญหา อุปสรรคของการด�าเนินการ 

จดัท�าระบบบรหิารคณุภาพ ISO/TS 16949: 2002 ในกลุม่ 

บริษัท SPE enterpriseเนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการ 

น�าระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 มาใช้  

และจากสรุปผลการประชุมของฝ่ายผู้บริหาร (บริษัท SPE  

enterprise, 2551) เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS  

16949: 2002ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นจึงควร 

ศึกษาในรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในพัฒนาองค์กรที่ใช้ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานในกลุม่ 

บริษัท SPE enterprise

2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของสถานประกอบการ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ 

สภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002  

ของอุตสาหกรรมยานยนต์

4. เพื่อศึกษาปัญหาของระบบการจัดการคุณภาพ 

ISO/TS 16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

5. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพการจดัท�า 

ระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 กับปัญหาของ 

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของ 

อุตสาหกรรมยานยนต์
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

สภำพกำรจัดท�ำระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพ
ISO/TS 16949

จ�ำนวน 10 ด้ำน ดังนี้
1. ความร่วมมือของ

   บุคลากร

2. ความรู้ของบุคลากร

   ในองค์กร

3. จิตส�านึกด้านคุณภาพ

   ของบุคลากรในองค์กร

4. การสนับสนุนจาก

   ผู้บริหาร

5. ความซับซ้อนของ

   เอกสารคุณภาพ

6. งบประมาณส�าหรับ

   เครื่องมือและอุปกรณ์

7. ระบบการจัดเก็บ

   เอกสารระบบคุณภาพ

8. การขาด ลา ของ

   บุคลากรในองค์กร

9. สภาพแวดล้อม

   ในการท�างาน

10. ปัญหาของระบบ

    การจัดการคุณภาพ 

    ISO /T16949

ปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงำน

1. เพศ

2. อายุ

3. ฝ่ายที่ท�างาน

4. ต�าแหน่ง

5. วุฒิการศึกษา

6. ประสบการณ์ในการ

   ท�างานกับระบบ

   คุณภาพทางด้าน 

   ISO/TS 16949

ข้อมูล 
สภำพทั่วไปของ

สถำนประกอบกำร
1. ขนาดสถาน

   ประกอบการ

2. สถานะภาพของ

   บริษัท

3. ประเภทชิ้นส่วน

   ยานยนต์ที่ผลิต

4. ระบบประกัน

   คุณภาพที่ใช้

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพการจดัท�าระบบการคณุภาพ ISO/TS 16949:  

2002 มีความสัมพันธ์กับปัญหาของระบบการจัดการ 

คณุภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของอตุสาหกรรมยานยนต์ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง สภาพและปัญหาของระบบการจดัการ 

คณุภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ในกลุ่มบริษทั SPE enterprise เป็นการศกึษาวจิยัเชิงส�ารวจ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช ้

ในการวิจัยได้แก่ พนักงานในกลุ่มบริษัท SPE enterprise  

จ�านวน 500 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่พนกังาน 

ในกลุ่มบริษัท SPE enterprise ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค�านวณ 

กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ที่ความเช่ือมั่น .05 ได้กลุ่ม 

ตัวอย่าง จ�านวน 222 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ 

วิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าไคว์สแควร์และค่าอีต้า 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 64.0ท�างานอยู่ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.7 เป็น 

หัวหน้าฝ่าย/แผนก คิดเป็นร้อยละ 60.4 มีวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7และมีประสบการณ ์

ในการท�างานกับระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949  

มา 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.2

2. สภาพทั่วไปของสถานประกอบการส่วนใหญ ่

เป็นสถานประกอบการขนาดกลางมีจ�านวนพนักงานตั้งแต่  

51 คน แต่ไม่เกิน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 เป็น 

บริษัทไทยคิดเป็นร้อยละ 95.5 บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเภทชิน้ส่วนโลหะ คิดเป็นร้อยละ 2.7 และระบบประกนั 

คณุภาพทีส่ถานประกอบการน�ามาใช้คอืกจิกรรม 5 ส. คดิเป็น 

ร้อยละ 41.9

3. การจัดท�าระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS  

16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ตามความคิดเห็น 

ของพนกังานโดยภาพรวมส่วนใหญ่ ให้ความส�าคัญกบัสภาพ 

การจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของ 

อตุสาหกรรมยานยนต์อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.13) โดยเรยีง 

ล�าดับความส�าคัญของสภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ  

ISO/TS 16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์จาก 

มากไปหาน้อย ดังนี้คือด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร 

ระบบคุณภาพ ( X =4.36) ด้านความร่วมมือของบุคลากร  

( X  =4.30) ด้านความซับซ้อนของเอกสารคุณภาพ  

( X =4.28) ด้านจิตส�านึกด้านคุณภาพของบุคลากรใน 
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องค์กร ( X  =4.25) ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

( X =4.12) ด้านความรู้ของบุคลากรในองค์กร ( X =4.10)  

ด้านการสนับสนุนจากผูบ้รหิาร ( X =3.96) ด้านงบประมาณ 

ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ ( X =3.94) และด้านการ 

ขาด ลา ของบุคลากรในองค์กร ( X =3.90) ตามล�าดับ

4. ปัญหาของระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS  

16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยภาพรวม 

ของพนักงานส่วนใหญ่พบว่า มีปัญหาการสนับสนุนของ 

เอกสารคุณภาพ รองลงมาเป็นความซับซ้อนของเอกสาร 

คณุภาพ และน้อยทีส่ดุเป็นระบบการจดัเกบ็เอกสารคณุภาพ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดท�าระบบการ 

คุณภาพ ISO/TS 16949: 2002กับปัญหาของระบบการ 

จัดการคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์พบว่าสภาพการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/ 

TS 16949: 2002 มีความสัมพันธ์กับปัญหาของระบบ 

การจัดการคณุภาพ ISO/TS 16949: 2002 ของอตุสาหกรรม 

ยานยนต์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของระบบจัดการ 

คุณภาพ ISO/TS16949: 2002 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในกลุม่บรษิทั SPE enterprise ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยั 

ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถามเพื่อน�าไปเป็นแฟ้มทะเบียนประวัติ ดังนี้  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี ท�างานฝ่ายผลิต  

เป็นหัวหน้าฝ่าย/แผนก วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีประสบการณ์การท�างานระบบการคุณภาพ ISO/TS  

16949 มา 1-2 ปี 

2. สภาพทั่วไปของสถานประกอบการเป็นสถาน 

ประกอบการขนาดกลางมีจ�านวนพนักงานตั้งแต่ 51 คน  

แต่ไม่เกิน 200 คน ระบบประกันคุณภาพที่น�ามาใช้คือ  

กิจกรรม 5 ส 

3. สภาพการจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/TS  

16949: 2002 พนักงานให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก  

อาจเป็นเพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ ปฏิบัติตาม ISO/ 

TS 16949:2002 ทุกลักษณะ โดยเริ่มต้นต้ังแต่ ขอบเขต  

การขอการรับรอง แนวคิดเรื่องการบริหารเชิงกระบวนการ  

(process approach) การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า การ 

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง การมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ 

ในระบบ การสร้างแรงจูงใจและตระหนักในคุณภาพให้กับ 

พนักงานเน้นการป้องกันมากกว่าการตรวจเจอ (มานะ  

ตันตยานนท์, 2550) โดยให้ความส�าคัญจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ คือ ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ด้านความ 

ร่วมมือ ด้านความซับซ้อนของเอกสาร ด้านจิตส�านึกด้าน 

คุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านความรู้ของ 

บุคลากร ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านงบประมาณ  

ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านการขาดงานของ 

บุคลากรในองค์กร ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญกับ 

การจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพให้มากเนื่องจากผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญ

ผู้วิจัยขออภิปรายผล ในแต่ละประเด็นของระบบ 

จัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 ดังนี้ 

ด้านความร่วมมอืของบคุลากร ผูต้อบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ ระดับ 

ความส�าคัญในการให้ความร่วมมือของบุคลากรที่ส่งผลต่อ 

การจัดท�าระบบคุณภาพ

ด้านความรู ้ของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ การให้การ 

อบรม ISO/TS 16949: 2002 เป็นระยะเพื่อให้บุคลากร 

อบรมทุกคน

ด้านจิตส�านึกด้านคุณภาพของบุคลากร ผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ การร่วมมือแก้ไขงานเสียในกระบวนการผลิตของ 

พนักงาน

ด้านการสนับสนุนจากผู ้บริหาร ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบ 
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สอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่  

ผู้บริหารส่งเสริมกิจกรรมการจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/ 

TS 16949:2002 

ด้านความซับซ้อนของเอกสารคุณภาพ ผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความ 

ส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ ความจ�าเป็น 

ในการมีเอกสารคุณภาพจ�านวนมากอยู่ในองค์กร

ด้านงบประมาณส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์  

ผู ้ตอบแบบสอบถามให ้ความส�าคัญอยู ่ ในระดับมาก  

โดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยย่อย 

อันดับแรกได้แก่ ควรจัดงบประมาณด้านการอบรมความรู้ 

เร่ืองคุณภาพ ISO/TS 16949:2002

ด้านระบบการจดัเกบ็เอกสารระบบคณุภาพ ผูต้อบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ การจัดระบบค้นหาเอกสารคุณภาพไม่ซับซ้อน

ด้านการขาดลาของบุคลากรในองค์กร ผู ้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบ 

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  

ได้แก่ บคุลากรมีความส�าคญัส�าหรบัการจดัท�าระบบคุณภาพ

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบ 

สอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่  

การมีแสงสว่างให้เพียงพอภายในส�านักงานและโรงงาน

4. ปัญหาระบบการจัดการคณุภาพ ISO/TS 16949: 

2002 ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหามากกับการสนับสนุน 

เอกสารคุณภาพ รองลงมา เป็นความซับซ้อนของเอกสาร 

คุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ ตันตยานนท์  

(2550) วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความส�าเร็จในการจัดท�าระบบการคุณภาพ ISO/TS  

16949: 2002 ผลงานวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีปัญหาความซับซ้อนของเอกสาร ดังนั้นองค์กรควรมีการ 

ปรับปรุงและแก้ไขสนับสนุนของเอกสารคุณภาพและลด 

ความซับซ้อนของเอกสารคุณภาพ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดท�าระบบ 

คณุภาพ ISO/TS 16949:2002 กบัปัญหาระบบการจดัการ 

คุณภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน วิเคราะห์ได้ว่า สภาพ 

การจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ส่งผลต่อ 

ปัญหาระบบการจดัการคุณภาพ ดังนัน้จงึควรให้ความส�าคญั 

กับสภาพการจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002  

เพราะส่งผลต่อปัญหา 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความส�าคัญกับระบบการจัดเก็บเอกสาร 

ระบบคุณภาพ 

2. ควรให้ความส�าคัญกบัความร่วมมอืของบคุลากร 

เพราะส่งผลต่อการจัดท�าระบบคุณภาพ

3. ควรให้การอบรม ISO/TS 16949:2002 เป็น 

ระยะ โดยควรส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมทุกคน 

4. ควรให้ความร่วมมอืในการแก้ไขงานทีเ่สียซึง่เกดิ 

ในกระบวนการผลิต 

5. ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมการจัดท�าระบบ 

คุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 

6. ควรมีเอกสารคุณภาพจ�านวนมากอยู่ในองค์กร

7. ควรจัดงบประมาณด้านการอบรมความรู้เร่ือง 

คุณภาพ ISO/TS 16949: 2002 ในองค์กร

8. ควรจัดระบบการค้นหาเอกสารคุณภาพไม่ให้ 

ซับซ้อน 

9. ควรให้ความส�าคัญกับบุคลากรในการจัดท�า 

ระบบคุณภาพ

10. ควรมีแสงสว่างให้เพียงพอในส�านักงานและ 

โรงงาน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการวิจัย การจัดการคุณภาพประเภทอื่น 

ในองค์กร 

2. ควรมกีารวจิยั การจดัการคณุภาพในอตุสาหกรรม 

อื่นๆ

3. ควรวิจัยการจัดการคุณภาพที่ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา (1) ระดบัการบรหิารสถานศึกษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (2) เปรยีบเทยีบ 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์ต่างกนัเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง และ (3) เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ 

ผูบ้รหิารและครูทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนทีมี่ขนาดต่างกนัต่อการบรหิารสถานศึกษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ�านวน 990 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 275 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง 

พรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test และ One way ANOVA ในการ 

เปรยีบเทียบความแตกต่าง ผลการวจิยัพบว่า (1) ระดบัของการบรหิารสถานศึกษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ภาพรวม  

รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก (2) โรงเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีการบริหาร 

สถานศกึษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไม่แตกต่างกนั (3) ขนาดของโรงเรยีนต่างกนัมกีารบรหิารสถานศกึษาตามปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

    ศึกษาปทุมธานี

Abstract

This survey research aims to study (1) to investigate the level of education administration  

according to the sufficiency economy philosophy, (2) to compare the opinion of administrators and  

teachers, and (3) to compare the opinion of administrators and teachers working in different schools  

Questionnaires were used to collect data from administrators and teachers 275 samples select from 990  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ค�ารณ สิระธนกุล
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ควำมน�ำ

นับต้ังแต่ประเทศไทยได้ประสบกบัวกิฤตเิศรษฐกจิ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา แนวคิดในการฟื ้นฟ ู

เศรษฐกจิของชาตแินวทางหน่ึง คอื การใช้ปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงม ี

พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกร 

ชาวไทยมาโดยตลอด เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี โดยเชือ่ว่า 

หากน�าปรัชญาดังกล่าวมาปฏบิตัใิห้เป็นรปูธรรมในทกุระดบั  

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ก็จะ 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ 

ให้รอดพ้นจากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ และน�าพาประเทศชาต ิ

ไปสู่ความม่ันคงและความมั่งคั่งได้ (สกุลรัตน์ กมุทมาศ,  

2550, หน้า 1)

ส�าหรับ “ความพอเพียง” ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมีความหมายว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

และความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอ 

ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก 

ภายนอกและภายใน รวมถึงจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ 

รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการ 

ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด�าเนินการทุกข้ันตอน  

(สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2550, หน้า 1) ขณะเดียวกันจะต้อง 

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกใน 

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม  

ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา  

ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ  

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ 

เป็นอย่างดี (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2550, หน้า 2)  

จากความหมายดังกล่าวแสดงว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”  

มิได้มุ ่งเน้นเฉพาะภาคการเกษตร แต่ยังครอบคลุมถึง 

การด�าเนินชีวิต การประกอบกิจการของภาคธุรกิจ และ 

การค้าระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การด�าเนินงานของ 

ภาครัฐ เพื่อที่จะมุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก ่

ประเทศชาติภายใต้หลักการที่ส�าคัญ

ในการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทาง 

ในการพฒันา หากมุง่ผลถงึความยัง่ยนือย่างแท้จรงิ จะต้อง 

เริม่ปลกูฝังปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้แก่ประชาชนตัง้แต่ 

อยู่ในวัยเด็กหรือเยาวชน โดยอาจจะเริ่มจากการปลูกฝัง 

ผ่านระบบการศกึษา ซึง่ล่าสดุ กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบาย 

ในทางปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู ้เรียน  

โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตร 

การเรียนการสอน แล้วน�าไปใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) ซึง่ในระยะแรก 

น�าไปใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขตทั่วประเทศ  

เขตพืน้ทีล่ะ 1 โรงเรยีน เพือ่เป็นโรงเรยีนน�าร่อง แล้วขยายผล 

สูโ่รงเรยีนต่างๆ ทัง้นี ้โรงเรยีนแต่ละแห่งสามารถปรบัเปลีย่น 

รูปแบบการเรียนการสอนได้ตามบริบทในแต่ละพื้นท่ี  

samples in the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 2. Statistics used in analyzing  

the data were frequency, percentage, mean, SD. t-test and One way ANOVA. The findings show that:  

(1) the level of education administration according to the Sufficiency Economy Philosophy in overall,  

aspect, and item is high. (2) The administration of schools with less-than-five-year experience is not  

different from the administration of schools with five-year experience. (3) The comparison between  

large size and medium size schools, between large size and small size schools, or between medium  

size and small size schools, each pair is different in statistical.

Keywords: educational administration, Sufficiency Economy Philosophy
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(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550, หน้า 24) อย่างไรก็ตาม 

การจะปลกูฝังปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงให้เดก็และเยาวชน 

ไทยผ่านระบบการศึกษาซึ่งเป็นมิติใหม่ให้ประสบผลส�าเร็จ 

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน มิใช่เป็นนโยบายตามกระแสนิยม  

จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ที่ส�าคัญที่สุด 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญ และลงมือ 

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ส� า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน 67 โรงเรียน  

ตระหนักถึงคุณค่าของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะมีผลต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้มี 

จิตส�านึกของการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคม จึงส่งเสริมให้แต่ละ 

โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการด้วยรัก 

และห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช- 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เน้นด�าเนินการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก่อให้เกิด 

ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้ง 67 แห่ง ได้น�าปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารโรงเรยีน และ 

เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์  

อ�าเภอล�าลูกกา ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 ซึง่เป็นโรงเรยีนหนึง่ทีอ่ยูใ่นโครงการด้วยรกั 

และห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช- 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ผู้บริหาร 

โรงเรียนได้พยายามบริหารและด�าเนินการตามปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงอย่างต่อเนือ่ง จนในปัจจบุนัได้เกดิผลงาน 

ท่ีเป็นรปูธรรมหลายประการ เช่น โครงการเกษตรเพือ่อาหาร 

กลางวัน (การปลูกข้าว การปลูกถั่วเขียว การปลูกข้าวโพด  

การปลูกผักบุ้ง การปลูกผักรั้วกินได้ การปลูกผักสวนครัว  

การเลี้ยงปลาเบญจพรรณในบ่อธรรมชาติ การเลี้ยงปลา 

ทับทิมในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเล้ียง 

ไก่เน้ือ ไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้า ฯลฯ) การด�าเนินการ 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ 

ออมทรัพย์แพะ (รับฝากเงินจากการเหลือจ่ายของนักเรียน 

เป็นประจ�าทุกวัน) โครงการธุรกิจคุณธรรม(ด�าเนินการ 

แปรรูปอาหารและจ�าหน่ายในราคาเป็นธรรม เช่น กล้วย 

เบรกแตก ไข่เคม็ ฯลฯ) การหารายได้ระหว่างเรยีน (การแสดง 

ติเกร์ฮูลู) เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้การด�าเนินงานที่ผ่านมา 

จะได้รับผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่งานวิจัยเกี่ยวกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยเงื่อนไข 

หลายประการที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัยของสกุลรัตน์ กมุทมาศ  

(2550) พบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของผู้บริหาร,ครู และขนาดของโรงเรียนมีผลต่อ 

การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาด  

และแต่ละโรงเรียนผ่านการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัย 

ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละโรงเรียน ประกอบกับที่ 

ผ ่านมานั้นยังไม่มีงานวิจัยใดที่สะท้อนผลการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 อย่างชัดเจน ซึ่งท�าให้ขาดข้อมูลที่จะเป็นประเด็น 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุจูงใจ 

ให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ได้ผลการ 

วิจัยในการพัฒนาโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ 
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ครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน  

ต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ต่อการ 

บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

กำรบริหำรสถำนศึกษำ
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง
1. ด้านการสร้างความ

   พอประมาณ

2. ด้านการบริหารงาน

   โดยใช้เหตุผล

3. ด้านการสร้าง

   ภูมิคุ้มกัน

4. ด้านการบริหารงาน

   บนฐานความรู้ 

5. ด้านการบริหารงานที่

   ตั้งอยู่บนคุณธรรม 

   และจริยธรรม

โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถม

ศกึษำปทมุธำน ีเขต 2
- ขนาดของโรงเรียน

- ประสบการณ์

  เก่ียวกับเศรษฐกิจ

  พอเพียง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ�านวน  

990 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยสูตรของเครจซี่และ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 275 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสุ่ม 

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

ตามประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและขนาด 

ของโรงเรียน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที ่

ผู้วิจัยประยุกต์มาจาก สกุลรัตน์ กมุทมาศ (2550) แบ่ง 

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐาน 

ของโรงเรียน เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2  

สอบถามการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงใน 5 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดระดับ  

(rating scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 3 สอบถามข้อคิดเห็น 

ต่อการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็น 

แบบสอบถามปลายเปิด

การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  

ของแบบสอบถามท�าโดย ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 ท่าน  

แล้วน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหาร 

และครูผู้สอนในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

30 คน แล้วน�าแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงตรงโดย 

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s  

Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 

เท่ากับ 0.89

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้

1.สถิติส�าหรับการพรรณนาข้อมูลลักษณะทาง 

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการพรรณนาระดับการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้สถิติค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้

2. เปรียบเทียบความแตกต่างการบริหารสถาน 

ศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สติติ t-test  

และ One way ANOVA

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมลูทัว่ไปของโรงเรยีน กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่  

ร้อยละ 91.3 ด�ารงต�าแหน่งครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่

มากที่สุดร้อยละ 46.5 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง และ 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5 สอนอยู่ในโรงเรียนที่ม ี

ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปีขึ้นไป

2. ระดับของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ระดับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม พบว่า ระดับการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก  

( X  = 3.86, SD = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย เรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านการบริหารงานโดยใช้เหตุผล  

( X  = 3.92, SD = 0.85) ด้านการบริหารงานท่ีต้ังอยู่บน 

คุณธรรมและจริยธรรม ( X  = 3.92, SD = 0.87) ด้าน 

การสร้างภูมิคุ้มกัน ( X  = 3.86, SD = 0.79) 

2.2 ระดับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงรายด้าน และรายข้อโดยรวมพบว่า

1) ระดบัการบรหิารสถานศกึษาตามปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการสร้างความพอประมาณใน 

ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.79, SD = 0.78)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู ่ระดับมากโดย 

มีค่าเฉลี่ย เรียงล�าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ  

วางแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบทุกด้าน  

( X  = 3.91, SD = 0.92) ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี 

ประสิทธิภาพตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรมา ( X  = 3.90,  

SD = 0.98) ระวังในการก่อหนี้ล่วงหน้าไม่เกินวงเงิน 

งบประมาณจะได้รับการจัดสรรมายังโรงเรียน ( X  = 3.90,  

SD = 0.99)

2) ระดบัการบรหิารสถานศกึษาตามปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานโดยใช้เหตุผลใน 

ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, SD = 0.87)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ระดับมากโดยมีค่า 

เฉลีย่ เรียงล�าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรกคอื บรหิารงาน 

แบบมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ( X  = 4.01,  

SD = 0.95) ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้หลักวิชาการ  

( X  = 3.96, SD = 0.94) ท�างานโดยยอมรับฟังความ 

คิดเห็นส่วนใหญ่ ( X  = 3.93, SD = 0.96)

3) ระดับการบรหิารสถานศึกษาตามปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการสร้างภมูคุ้ิมกนัในภาพรวม พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86, SD = 0.79) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย เรียง 

ล�าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ประชุมปรึกษา 

หารือแก้ปัญหาและวางแผนงานกันเป็นประจ�าอย่างน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง ( X  = 3.95, SD = 0.94) ตัดสินใจต่างๆ  

ในโรงเรียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X  = 3.92, SD = 0.94) เตรียมการ 

ประชุมวางแผนก่อนการท�างานต่างๆ ในโรงเรียนเสมอ  

( X  = 3.91, SD = 0.93) ประสานความร่วมมือกันในเรื่อง 

ต่างๆ เป็นอย่างดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานกับครู และชุมชน ( X  = 3.91, SD = 0.96)  

สร้างความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้งานบรรลุความส�าเร็จ ( X  = 3.91, SD = 0.96)

4) ระดับการบรหิารสถานศึกษาตามปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานบนฐานของความรู้ 

ในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดับมาก ( X  = 3.79, SD = 0.73)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ระดับมากโดยม ี

ค่าเฉล่ีย เรียงล�าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ เป็น 

ผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ( X  = 3.90,  

SD = 0.86) ยอมรับความเปล่ียนแปลงตามหลักวิชาการ  

( X  = 3.88, SD = 0.86) ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ  

ผู้บริหารได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก่อนการ 

ตัดสินใจ ( X  = 3.88, SD = 0.86) วางแผนในการ 

ค�านึงถึงการจัดบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

ในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติงาน 

และโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนก�าหนด ( X  = 3.83,  

SD = 0.86)

5) ระดับของการบริหารสถานศึกษาตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานที่ตั้งอยู่บน 

คุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  

( X  = 3.92, SD = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ทกุข้ออยูร่ะดับมากโดยมค่ีาเฉล่ีย เรยีงล�าดับจากมากไปน้อย  

3 อนัดบัแรกคอืรบัผดิชอบงานในหน้าทีส่ม�า่เสมอ ( X  = 4.05,  
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SD = 0.98) เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติ  

เช่น ไม่สูบบุหร่ี ไม่ดื่มสุรา ไม่คบชู้ เป็นต้น ( X  = 4.04,  

SD = 1.06) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.03,  

SD = 0.98) ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติราชการ ( X  = 4.03,  

SD = 1.00)

2.3 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการ 

บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนก 

ตามประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ขนาดของโรงเรียน โดยรวมพบว่า

1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ 

บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนก 

ตามประสบการณ์เกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า  

ด้านความพอประมาณ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ และภาพรวมไม่มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ 

บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนก 

ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าทั้งภาพรวม และรายด้าน  

ทั้ง 5 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05

อภิปรำยผล

1. จากการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม 

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ  

พบว่า อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัการศกึษา ของสกลุรตัน์  

กมุทมาศ (2550) ที่ได้ท�าการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey  

research) เรื่องการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  

คอื ข้าราชการครโูรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2550 จ�านวน 335 คน  

ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาพรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน  

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงการ 

ให้ความส�าคัญและการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งนี้  

อาจเป็นผลมาจากปัจจยัส�าคัญสามประการ โดยประการแรก  

คือ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพระราชด�ารขิองพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ซึง่พระองค์ทรงเป็นกษตัรย์ิทีป่วงชน 

ชาวไทยทกุคนเทดิทนู จงรกัภกัดี และพร้อมทีจ่ะปฏบิติัตาม 

พระราชด�าริ ประการที่สอง คือ การน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในสังคมไทยอยู ่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

กล่าวคือ น�ามาใช้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤติ 

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาดังกล่าว (สกุลรัตน์  

กมุทมาศ, 2550, หน้า 157) และประการสุดท้าย คือ  

กระทรวงศึกษาธิการถือปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเป็น 

นโยบายให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ กล่าวคือ มีนโยบายในการ 

ปลูกฝังหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้ผูเ้รยีน โดยน�าหลกั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการ

สอน แล้วน�าไปใช้ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์,  

2550, หน้า 24) ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงมีระดับ 

การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงใน 

ระดับมากทั้งภาพรวมและจ�าแนกรายด้านดังกล่าว

2. จากผลการศึกษาถึงแม้ว่าผู้บริหารจะบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาพรวม 

และจ�าแนกเป็นรายด้านในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาถึง 

ประเด็นย่อยของแต่ละด้านมีประเด็นที่น่าสังเกตที่ส�าคัญ 

สองประการ โดยประการแรกเป็นประเด็นเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ด้านการสร้างความ 

พอประมาณในประเด็นเก่ียวกับส�ารวจทรัพยากรต่างๆ  

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอยู ่ในชุมชนเพื่อน�ามาช่วย 

ในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้าน การสร้าง 

ภูมิคุ ้มกันในประเด็นเกี่ยวกับน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนมาใช้ประกอบการเรียน 

การสอน ด้านการบริหารงานบนฐานของความรู้ในประเด็น 

เกี่ยวกับศึกษาบุคคลอื่นและเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึ้ง  

เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดของแต่ละด้าน ทั้งที่การ 

บรหิารสถานศึกษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจ�าเป็นต้อง 
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พึ่งพาอาศัยชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากจังหวัดปทุมธานี 

เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดทาง 

สงัคมวทิยาทีก่ล่าวไว้ว่า “ชมุชนเมอืงประกอบด้วยประชากร 

จ�านวนมากอยูก่นัหนาแน่น และมคีวามแตกต่างหลากหลาย 

ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ท�าให้มีวัฒนธรรมย่อยจ�านวนมาก 

ที่มีความแตกต่างกันในความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ จารีต 

ประเพณแีละแบบแผนการด�าเนนิชวีติ สภาพดงักล่าวท�าให้ 

ชาวเมืองไม่สามารถรู้จักภาพหรือต�าแหน่งหน้าที่การงาน  

ดังนั้นชาวเมืองจึงมีความโดดเดี่ยวและมีความรู้สึกว่าไม่ได้ 

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือชุมชนอย่างแท้จริง (จ�านงค์  

อดิวฒันสทิธิ,์ 2540, หน้า 137) ส�าหรบัประเดน็ทีน่่าสงัเกต 

ท่ีสอง คือ ประเด็นย่อยของการบริหารสถานศึกษาตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานที่ตั้งอยู่บน 

คณุธรรมและจริยธรรมทีพ่บว่าค่าเฉลีย่รายประเดน็ย่อยมค่ีา 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายประเด็นย่อยของการบริหารสถานศึกษา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษา ของ ประภาพร สุปัญญา (2550) ที่ได้ท�าการ 

ศึกษาการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติจริง 

ของแกนน�าหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในระดับ 

ชุมชนและครอบครัว เครื่องมือเป็นแบบสอบถามการน�า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาเป็นแกนน�าหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน 

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 306 คน  

ผลการวิจัยพบว่า การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 

ปฏิบัติจริงในระดับชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติจริงเรียงจาก 

สูงไปต�่า คือ ด้านการยกย่องเชิดชูคนดี คุณธรรม ด้าน 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านแผน 

ชมุชน ด้านชมุชนเรยีนรู ้และด้านวิสาหกจิชุมชน ตามล�าดับ  

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ด้านวิสาหกิจชุมชน มีค่า 

เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าด้านอื่นด้วย สถานการณ์ดังกล่าว 

ช่วยสะท้อนถึงความหลากหลายทางความคิดของกลุ่ม 

ตัวอย่าง ซึ่งมีทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนน 

เฉลี่ยของการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตาม 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามประสบการณ์เกีย่วกบัปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า โรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต�่ากว่า 5 ปี และโรงเรียนท่ีมี 

ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปีขึ้นไป  

มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ บัญญัติ  

นนทามาตย์ และคณะ (2551) ได้ท�าการศึกษาสภาพ 

การจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนในเขตอ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง ซึ่งพบว่า 

ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีผล 

ท�าให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา และสภาพการน�าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า 

แม้โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะมีประสบการณ์ในการบริหารตาม 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงต่างกนัแต่ต้องปฏบิติัตามนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนปลูกฝังหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียน โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน แล้วน�าไปใช้ 

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (สพฐ.) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550,  

หน้า 24) 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ย 

ของการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนที่ 

มีขนาดต่างกันมีระดับของการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงต่างกัน โดยเรียงล�าดับตามระดับของการบริหาร 

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากมากไปน้อย คือ โรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ บัญญัติ นนทามาตย์ และคณะ (2551)  

ท�าการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอ�าเภองาว จังหวัด 
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ล�าปาง พบว่าขนาดของโรงเรียนต่างกันท�าให้ความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร 

ทางการศึกษา และสภาพการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิทัง้นีส้ามารถอธบิายได้ว่าโรงเรยีน 

ขนาดเล็กมีจ�านวนบุคลากร จ�านวนนักเรียน น้อยกว่า 

โรงเรียนขนาดใหญ่ ท�าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้ 

ง่ายกว่า นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ 

ในชุมชนชนบท ซึ่งชาวชนบทมีความสัมพันธ์สนิทสนม  

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และจริงใจต่อกัน (จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์,  

2540, หน้า 140) เป็นปัจจัยเสริมการบริหารตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจัย มีดังนี้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาพรวมและ 

จ�าแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเป็นภาพสะท้อนว่า 

โรงเรยีนในสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

ปทมุธานี เขต 2 ให้ความส�าคญัต่อปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ซึ่งปรัชญาดังกล่าวมีคุณค่าและความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

ของคนไทย ดงันัน้ผูบ้รหิารควรทีจ่ะด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง  

เพื่อให้กระบวนการด�าเนินการภายในโรงเรียนเป็นไปตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแนบแน่น

1.2 ผลจากการวิจัยพบว่าการบริหารสถาน 

ศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต ่ละด ้านที่มี 

ประเด็นย่อยเกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ด้านการสร้างความ 

พอประมาณในประเด็นเกี่ยวกับส�ารวจทรัพยากรต่างๆ  

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู ่ในชุมชนเพื่อน�ามาช่วย 

ในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในประเดน็เกีย่วกบัน�าภมูปัิญญาท้องถิน่และขนบธรรมเนยีม 

ประเพณขีองชมุชนมาใช้ประกอบการเรยีนการสอน ด้านการ 

บริหารงานบนฐานของความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา 

บุคคลอื่นและเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึ้ง เป็นประเด็นที่ม ี

ค่าเฉล่ียต�่าสุดของแต่ละด้าน ทั้งที่การบริหารสถานศึกษา 

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจ�าเป็นต้องพึง่พาอาศัยชมุชน  

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความส�าคัญกับชุมชน 

มากยิง่ข้ึนเพือ่สนบัสนนุการบรหิารให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์

1.3 จากผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนที่มีขนาด 

ต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงต่างกัน โดยเรียงล�าดับตามระดับของการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากมากไปน้อย 

คือโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนั้น 

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางควรให้ความ 

ส�าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมากขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

มีทั้งผู้บริหารและผู้สอนซึ่งอาจมีมุมมองต่างกันแต่การวิจัย 

ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจน ดังนั้น 

การวิจัยครั้งต่อไปควรที่จะมีการเปรียบเทียบการบริหาร 

สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างมุมมอง 

ของผู้บริหารและมุมมองของผู้สอน

2.2 เนื่องจากผลการวิจัยสะท้อนเพียงระดับ 

ของการปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ของ 

การบริหารจึงเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเมื่อปฏิบัติแล้วผลลัพธ ์

แตกต่างกันหรือไม่ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา 

ในลักษณะการเปรียบเทียบความแตกต่างในผลลัพธ์ของ 

แต่ละโรงเรียน หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการ 

บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยในลักษณะ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยกึ่งทดลองที่สะท้อนถึง 

ผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
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ภรณ์พักตรา ศักดา1

พึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ
ของ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ*
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส�ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรอง 

ชั้นธุรกิจ และ (2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช ้

เป็นแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้คือผู้โดยสารชาวไทย ที่ใช้บริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ ของบริษัทการบินไทย จ�ากัด  

(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างได้จากการค�านวณของทาโร่ยามาเน่ จ�านวน 223 คน สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ สถิติ  

t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารชาวไทยอยู่ในระดับปานกลาง และผู้โดยสาร 

ชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีระดับความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทย ห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัทการบินไทย

Abstract

This survey research aims to: study(1) Explore Thai passenger’s satisfaction toward servicing  

in business class passengers lounge (2) Analyse the level of satisfactions which affected by personal  

factor. Questionnaires were used to collect data from 223 Thai passengers selected from Thai passengers  

of Thai airways international public Co., Ltd. at Suvarnabhumi Airport. Statistics used in analyzing  

the data were descriptive statistics; namely frequency, percentage, mean and standard deviation and  

the inferential statistics: namely t-test and F-test for hypothesis testing. The findings show that: (1) The  

overall as concerned with the satisfactions of passengers is at moderate level (2) personnel factor of  

the passengers which are sex, age, educational level, do not have statistical different level.

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์พจนา สิมะเสถียร
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ควำมน�ำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 บริษัทการบินไทย จ�ากัด  

(มหาชน) เริ่มให้บริการห้องรับรองช้ันธุรกิจ เพื่อเพิ่ม 

ความสะดวกสบายให้กับนักธุรกิจ ที่เดินทางกับการบินไทย  

เช่น มีการแบ่งห้องโดยสารเป็นสัดส่วน ใช้เก้าอ้ีที่ใหญ่ข้ึน  

มีที่ส�าหรับวางแขนมากขึ้น และมีห้องรับรองพิเศษบริการ 

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่การบินไทยมอบให้ 

นอกเหนือจากบรกิารบนเครือ่งบนิ และพฒันาบรกิารต่างๆ 

เกี่ยวกับห้องรับรองพิเศษมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

มีห้องรับรองพิเศษให้บริการผู้โดยสาร ทั้งหมด 9 แห่ง  

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

ท่าอากาศยานเชยีงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน 

ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานกระบี่  

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่ง 

แต่ละท่าอากาศยานการบินไทยมีห้องรับรองที่ให้บริการไม่ 

แตกต่างกัน คือให้บริการภายใต้นโยบายเดียวกัน ดังเช่น 

ห้องรับรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการต้ังช่ือตาม 

แนวคิดของการบินไทยว่า ห้องรับรองรอยัลออร์คิดและ 

ห้องรับรองรอยัลซิล 

ห้องรับรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีห้อง 

รับรองท้ังหมด 8 ห้องรับรอง ซึ่งประกอบด้วย ห้องรับรอง 

ชัน้ธุรกิจ 6 ห้อง ห้องรบัรองช้ันหนึง่ 1 ห้อง และห้องบรกิาร 

นวดสปาจ�านวน 1 ห้อง โดยห้องรบัรองแต่ละห้องจะมบีรกิาร 

ต่างๆ ภายในห้องที่ส�าคัญคือ บาร์อาหาร เครื่องดื่ม บุฟเฟ่ต์ 

ที่มีความหลากหลายของอาหาร, อาหารว่างและเครื่องด่ืม  

รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวก เช่น ระบบสือ่สาร อนิเทอร์เนต็  

ห้องนั่งเล่นของเด็ก และห้องน�้า มีให้บริการภายในห้อง 

รับรอง

ส่ิงท่ีส�าคัญที่สุดของการให้บริการ ที่จะท�าให้ 

ผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการห้องรับรอง เกิดความพึงพอใจ  

ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และน�ามาซึ่งความ 

ประทับใจ คือพนักงานบริการซ่ึงเป็นส่ือกลาง จะสามารถ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีอยู่เดิม ให้ไปสู ่

วัตถุประสงค์ที่ฝ ่ายบริหารต้องการเป็นอย่างมากก็คือ  

“มาแล้ว อยากมาอีก และ ชวนให้ใครต่อใครมาด้วย”  

ซึ่งนับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมด้าน 

การตลาดได้อย่างดีที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย  

ซึ่งบริการที่ดีเลิศไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งเป็นส�าคัญ  

แต่ต้องประกอบด้วยบริการจากพนักงาน ความเหมาะสม 

ของสถานที่ อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และอุปกรณ ์

สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เพียงพอเหมาะสม 

ควบคู่กันไป จึงจะถือว่าเป็นบริการที่ดีเลิศได้

ดังทีก่ล่าวไว้แล้วว่า ความพงึพอใจนัน้มคีวามส�าคญั 

อย่างยิ่งซึ่งจะท�าให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่มีอยู่เดิม ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ทาง 

สายการบินต้องการ คือ ซึ่งจากความพอใจของผู้โดยสาร 

จะแสดงออกมานั้น ย่อมเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ใน 

หลายๆ ด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจาก บริษัท การบินไทยจ�ากัด  

(มหาชน) ให้ความส�าคัญกบัการบรกิารลกูค้าถอืว่าเป็นหวัใจ 

ส�าคัญของธุรกิจการบินที่บริษัทฯได้พัฒนามาโดยตลอด  

และได้ท�าการปรับปรุงภายใต้นโยบายที่มุ ่งมั่นสร้างสรรค ์

การบริการที่เป็นเลิศ น�าความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร  

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ  บริษัทฯ ท่ีเน้น 

ให้ความส�าคญัในการบรกิารลกูค้าเป็นหลกั บนแนวทางการ 

พัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร น�าไปสู่ 

ความเป็นเลิศและความสม�่าเสมอสามารถเพิ่มสมรรถนะ 

การแข่งขนัในธรุกจิการบนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเสรมิ 

สร้างรายได้มากยิง่ขึน้ จากเหตุผลข้างต้นท�าให้ผูว้จิยัมคีวาม 

สนใจศึกษาวิจัยถึงแนวทางการบริการภายในห้องรับรอง 

ชั้นธุรกิจเป็นส�าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพนักงาน และ 

ผู้โดยสารที่เข้ามารับบริการ ทั้งนี้ในส่วนของการบริการ 

Keywords: Business class lounge
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ภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจนั้นจะครอบคลุมไปถึงด้านอื่นๆ  

ด้วย คือสถานท่ีของห้องรับรอง อาหารเครื่องดื่ม และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ โดยผลจากการวิจัยในครั้งนี้  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการ 

พฒันาศกัยภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้สร้างความ 

พึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นพื้นฐานและแนวทาง 

ในการพัฒนาการด�าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับความ 

ต้องการของผู้โดยสารในปัจจุบันและในอนาคตให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสาร 

ชาวไทย ทีมี่ต่อการบรกิารภายในห้องรบัรองชัน้ธรุกจิ บรษิทั 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจ 

อันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้โดยสารชาวไทย  

ที่มีต่อการให้บริการภายในห้องรับรองช้ันธุรกิจ บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ควำมพึงพอใจต่อกำร
บริกำร ภำยในห้อง
รับรองชั้นธุรกิจ

1. ด้านบุคลากร 

   พนักงาน

2. ด้านสถานท่ี 

   และสภาพแวดล้อม

3. ด้านอาหาร และ

   เครื่องดื่ม

4. ด้านอุปกรณ์อ�านวย

   ความสะดวก

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้โดยสำรชำวไทย

1. เพศ

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา 

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของ 

ผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้น 

ธุรกิจ บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู ้โดยสาร 

ชาวไทย ทีม่ต่ีอการบรกิารภายในห้องรบัรองชัน้ธรุกจิ บรษิทั  

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อนัเนือ่งมาจากปัจจยัส่วนบคุคลของผูโ้ดยสารทีแ่ตกต่างกนั  

มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการท�าวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้โดยสาร 

ชาวไทย ที่ใช้บริการห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัทการบินไทย  

จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชากร 

ซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวไทย โดยปกติจะมีผู้โดยสารชาวไทย 

ใช้บริการห้องรับรองจ�านวนประมาณ 500 รายต่อวัน  

(เบ็ญจพร สนั่นเมือง, สัมภาษณ์)

กลุ่มตัวอย่ำง

เป็นส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมด ซึ่งประกอบ 

ด้วยผู้โดยสารชาวไทย จ�านวน 223 ราย ที่ใช้บริการภายใน 

ห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกรณีที่ทราบจ�านวนประชากรชัดเจนใช้สูตรของทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro, Yamane) โดยก�าหนดให้ความเชือ่มัน่ 95%

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบ สอบถาม 

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม 

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา  

จ�านวนทัง้หมด 3 ข้อ โดยมลีกัษณะเป็นค�าถามแบบเลอืกตอบ 

หลายตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 

ตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตนเองมากที่สุด

ส่วนที ่2 เป็นค�าถามในการประเมนิและวดัระดบั 

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ  

ซึ่งประกอบด้วยค�าถามด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร พนักงาน 



245

ด้านที่ 2 ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม 

ด้านที่ 3 ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม 

ด้านที่ 4 ด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก 

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อแสดงความ 

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยระบุแนวทางไว้ 2 ด้านดังนี้

1. ความคิดเห็นว่า ห้องรับรองชั้นธุรกิจควร 

มีการปรับปรุงบริการ อะไรบ้าง

(1) ด้านบุคลากร พนักงาน

(2) ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม

(3) ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม

(4) ด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก

(5) อื่นๆ

2. ความเหน็ว่า ห้องรบัรองชัน้ธรุกจิควรเพิม่เตมิ 

บริการที่นอกเหนือจากบริการที่มี ด้านใดบ้าง โดยเป็น 

ค�าถามท่ีให้ผู้ตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ 

เสนอแนะเพิ่มเติม

ท้ังนี ้แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้ผ่าน 

การทดสอบการใช้งานได้ โดยการตรวจสอบเนื้อหาของ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการประเมินหาค่าดัชนีความ 

สอดคล้องรายข้อ (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบ 

ความวางใจได้ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยน�าไป 

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาวไทย จ�านวน  

30 คน และน�าแบบสอบถามทั้งหมดไปหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.77

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิง 

พรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ 

2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ค่าเฉล่ียความ 

พงึพอใจโดยรวมของผูโ้ดยสารชาวไทย ต่อการบรกิารภายใน 

ห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ก�าหนดสมมติฐานไว้  

คือ ระดับปานกลาง

ใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบน 

มาตรฐาน ซึ่งได้ก�าหนดสมมติฐานไว้ คือ ระดับปานกลาง 

โดยใช้สมมติฐานทางสถิติคือ

H0 : 2.61 < μ < 3.40

H1 : 2.61 > μ > 3.40

3. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของ 

ผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้น 

ธุรกิจ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสาร 

ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ สถิติ t-test แบบสองทาง  

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความพึงพอใจ ของ

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีกลุ่มประชากร 1 คู่ ได้แก่ เพศและ 

วุฒิการศึกษาของผู้โดยสาร โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ 0.05 และสถิติ F-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ระดบัความพงึพอใจของปัจจยัส่วนบคุคลทีม่กีลุม่ประชากร 

มากกว่า1 คู่ ได้แก่ อายุ ของผู้โดยสารโดยก�าหนดนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ 0.05 ส�าหรับกรณีที่มีความแตกต่างระหว่าง 

ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ 0.05 จะใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  

ด้วยวิธีของ Scheffé เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ 

ระดับความพึงพอใจโดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ผลกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทย  

ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจของ บริษัท  

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทย 

ด้านเพศ ซึ่งเป็นเพศหญิง มากที่สุด จ�านวน 126 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 56) รองลงมาเป็นเพศชาย จ�านวน 97 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 44) ตามล�าดับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยด้านอายุ  

ซ่ึงมีอายุ 30-50 ปี มีจ�านวนมากที่สุดคือ จ�านวน 116 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 52) รองลงมาคือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ�านวน  
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79 คน (คิดเป็นร้อยละ 35) อายุ ต�่ากว่า 30 ปี จ�านวน  

28 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) ตามล�าดับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยด้านวุฒิ 

การศกึษา มวุีฒกิารศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป จ�านวน 140 คน  

(คดิเป็นร้อยละ 63) รองลงมาคอื ต�า่กว่าปรญิญาตร ีจ�านวน  

83 คน (คิดเป็นร้อยละ 37) ตามล�าดับ

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการ 

บริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัทการบินไทย จ�ากัด  

(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.30 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ คือ 

ระดับปานกลาง

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับ 

ตามค่าเฉลี่ย ( X ) จากมากไปน้อย 

อันดับที่ 1 คือด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก  

อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.83, SD = 0.46) 

อันดับที่ 2 คือด้านอาหาร และเครื่องดื่ม อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ( X  = 3.13, SD = 0.32) 

อันดับสุดท้าย ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม  

อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.04, SD = 0.42) และ 

ด้านบุคลากร พนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.04,  

SD = 0.42) ตามล�าดับ

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจ 

ของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรอง 

ชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล 

ของผู้โดยสารที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ผู้โดยสารชาวไทย ทีม่เีพศ อายแุละวฒุกิารศกึษาแตกต่างกนั  

มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ H
0
และปฏิเสธ H

1
 ซึ่งเป็นไป 

ตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน�ามาอภปิราย 

ดังนี้

จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม 

ของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรอง 

ช้ันธุรกิจ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัย 

ส่วนบุคคลแตกต่างกันอันได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  

มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ส ่วนใหญ่ ปัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ โดยสารชาวไทยที่ 

แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อด ้านบุคลากร  

พนักงาน, ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม, ด้านอาหาร 

และเครื่องดื่ม รวมถึงด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Chaplin  

(1968) กล่าวว่าความพึงพอใจในทางจิตวิทยา หมายถึง 

ความรู ้สึกของผู ้ที่มารับบริการต่อสถานบริการ ตาม 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการ 

ในสถานบริการนั้นๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  

วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2552) กล่าวถึง คุณภาพของบริการ  

(service quality) คือ ความสอดคล้องกับความต้องการ 

ของลูกค้า ระดับความสามารถของบริการในการบ�าบัด 

ความต้องการของลูกค้านั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยข้างต้นผู ้วิจัยขอเสนอแนะว่า 

ยังมีด้านต่างๆ ที่ผู้โดยสารให้ความส�าคัญและยังต้องการ 

บริการที่ดีกว่า โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ซึ่ง 

ประกอบด้วย 

1. ด้านบุคลากร พนักงาน ควรเพิ่มจ�านวน 

พนักงานภายในห้องรับรอง ให้มีความเหมาะสมกับจ�านวน 

พนักงานซึ่งมีมาก การให้บริการจึงไม่ทั่วถึง เป็นต้น เพราะ 

ประเด็นด้านบุคลากรที่มีจ�านวนไม่พอต่อการให้บริการต่อ 

ผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการบินไทยนั้น ยังไม่ 

สามารถจัดสรรให้เพียงพอเหมาะสมต่อจ�านวนผู้โดยสาร 
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ที่เลือกใช้บริการของการบินไทย

2. ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม ควรขยาย 

ขนาดของห้องรับรองช้ันธุรกิจให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อลด 

ความแออัดของผูโ้ดยสารในช่วงทีม่กีารเดนิทางมาก รวมถงึ 

ควรเพิ่มจ�านวนห้องน�้าภายในห้องรับรอง และควรเพิ่ม 

จ�านวนบาร์อาหารภายในห้องรับรองพิเศษ เพราะช่วงเวลา 

ที่มีผู ้โดยสารเดินทางมากนั้นจะเกิดความแออัดและไม่ 

สะดวกแก่การรับบริการที่บาร์อาหารเครื่องดื่มส�าหรับ 

ผู้โดยสาร ท�าให้ต้องรอเป็นเวลานานๆ หรือบางครั้งก็ท�าให้ 

พนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มไว้ที่บาร์ไม่เพียงพอและ 

ทันท่วงทีต่อความต้องการของผู้โดยสาร

3. ในส่วนของทางด้านอาหาร และเครื่องด่ืม  

สิ่งส�าคัญท่ีเห็นได้ชัดเจนคือประเด็นของความหลากหลาย 

ของอาหารเคร่ืองดื่ม ทั้งที่การบินไทยให้บริการผู้โดยสาร 

หลายเชื้อชาติศาสนา แต่ยังมีความเหมาะสมของอาหารที่ 

ยังน้อยอยู่ ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร เช่น  

อาหารมุสลิม เป็นต้น และ

4. ด้านสุดท้ายในด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก  

สิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งมีความส�าคัญต่อระดับความพึงใจของ 

ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่ง การบินไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องรับรอง และควรเพิ่ม 

จ�านวนเก้าอี้ โซฟา ภายในห้องรับรองให้มีความเพียงพอ 

ต่อจ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรอง ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 

ไม่เฉพาะภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจเท่านั้น ทั่วทุกห้อง 

จ�าเป็นต้องมองเห็นและสร้างความเหมาะสมของสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกเหล่านี้แก่ผู้โดยสารอย่างทั่วถึงที่สุดอีกด้วย

ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรหามาตรการ 

ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่างครอบคลุมทุกด้าน 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีเน้น 

ให ้ความส�าคัญในการบริการลูกค ้าเป ็นหลักมากข้ึน  

โดยเฉพาะในด้านบุคลากร พนักงานและด้านสถานท่ี 

สภาพแวดล้อม ที่มีค่าเฉล่ีย ปานกลาง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรท�าวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสาร 

ชาวไทย ที่มีต่อการบริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ  

บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานอื่นๆ  

ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้ 

บริการอย่างครอบคลุมทุกด้านให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

2. ควรท�าวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของพนักงาน  

ต่อการจัดการบริการภายในห้องรับรอง เนื่องจากการวิจัย 

ครั้งนี้ เป็นการท�าวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสาร  

ซึ่งอยู่ในระดับของผู้รับบริการ ดังนั้น หากท�าวิจัยความ 

คิดเห็นของพนักงาน จะท�าให้ได้ข้อมูลจากพนักงานระดับ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของการบินไทยอีก 

มมุมองหนึง่ ซึง่เป็นประโยชน์ในการน�าข้อมลูไปใช้วางแผน 

และก�าหนดแนวทางปรับปรุงแนวทางการจัดการในห้อง 

รับรองให้ดียิ่งขึ้น

3. ควรท�าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ของผู้โดยสาร ต่อการบริการของหน่วยงานอ่ืนๆ ทางด้าน 

การบิน เช่น หน่วยงานความปลอดภัยและรักษาความ 

ปลอดภัยของท่าอากาศยาน เป็นต้น
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ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

บุคคลภำยใน

o นักศึกษา   o อาจารย์

บุคคลภำยนอก

o นักศึกษา   o อาจารย์  มหาวิทยาลัย___________________________________________

ที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย_____________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล________________________เขต/อ�าเภอ_____________________จังหวัด___________________
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กลุ่มสำขำวิชำที่ต้องกำร

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกำรสมัคร

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท  o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท
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ตัง้แต่ฉบบัที_่___________________________________ลงชือ่ผูร้บัสมคัร________________________________________

ส่งที่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
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นโยบายการจัดพิมพ์
 วารสาร EAU Heritage เป็นวารสารราย 6 เดอืน มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ด้าน 

สังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่าง ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่น ๆ (การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์ ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 6-10 หน้า

2. รูปแบบตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana new ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  และขนาดของตัวอักษร หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด 20 หัวข้อ 

  ต่าง ๆ  ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 และส่วนเนือ้หาทัว้ไปใช้ตวัอกัษรขนาด 15 

3. รูปแบบการจัดหน้า และจัดแนวข้อความชิดซ้าย (ไม่ต้องปรับขวา) 

4. เขียนชื่อ ต�าแหน่ง สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน  

  โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ  

  โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4  

  พร้อมทั้งก�าหนดค�าส�าคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�า

6. แยกไฟล์ตาราง รูปภาพ ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ และส่งมา 

  พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง  

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี (APA) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู ่(ชือ่ นามสกลุ, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ตวัอย่างเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ APA ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังนี้
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