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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับนี้ เปนฉบับที่ 2 ของปที่ 14
ประจํ า เดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม 2557 ซึ่ ง โครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยางตอเนื่องมาตั้งแตปพุทธศักราช
2543 เพื่ อ เป น เวที วิ ช าการ ลานป ญ ญา เพิ่ ม คุ ณ ค า และพั ฒ นาองค
ความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นั ก วิ ช าการทั่ ว ไป ตามปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ที่ คื อ
“กาวหนาโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”
วารสาร “ลานปญญา” ฉบับนี้ มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญ
เป น บทความวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร อ งค ค วามรู ใ หม ที่ ค น พบและพั ฒ นา
เพื่อใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ
โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกทาน ที่ไดมอบบทความที่ดีมี
คุณคาแกการศึกษาคนควาและกอใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืน ซึ่งคณะ
บรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา” ฉบับนี้ จะสามารถอํานวย
ประโยชนในการเรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถิ่นและสังคมในเชิงวิชาการ
ตอไป
กองบรรณาธิการ

เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้
เป น ความคิ ด เห็ น และข อ มู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบของผู เ ขี ย น
แตละทาน

สารบัญ
หนา
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
นักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
สาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ สายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดลอม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและ
การเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวพิมพพนิต พวงสมบัติ
ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
นาอเนก พุฒเล็ก
สวนประสมการตลาดที่ลูกคาใชตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ทรุนดราฟ สเตชั่น ของ
บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร
นางสาวบัวแกว ดวงศรี
ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการเลือกใชบริการโอปอ คารแคร จังหวัดสมุทรปราการ
นายอนุพงษ หลักมั่น
แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท อินดัสตรี้ส จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร
นายราชัย มะลิมาศ
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอรพอยต
ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
นางสาวเพ็ญแข แสวงดี
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นักบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพ*
รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา

**

นักบริหารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้บริหารที่คิดงานได้ถูกต้องแล้วทําให้สําเร็จ (get the right things
done) ประสิทธิภาพการทํางานสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ บุคคลที่มีสติปัญญามโนภาพ และความรู้ระดับกลาง
สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพได้ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนงานภาระของเขาคือทํางานที่ถูกต้อง
(do the right things) โดยนักบริหารที่มีประสิทธิภาพจะคิดงานที่ถูกต้องไว้ก่อน แล้วมอบให้พนักงานรับไปปฏิบัติ
1. สภาพงานของนักบริหาร ในสถานการณ์ปกตินักบริหารมีภาระงาน 4 ด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของเขา ภาระเช่นนี้มีอยู่ในองค์กรแล้ว นักบริหารต้องพบกับภาระงานเช่นนี้ทุกวัน และที่สําคัญก็คือ ภาระงานเช่นนี้
มี ผ ลผลิ ต ต่ อ นั ก บริ ห าร ต่ อ องค์ ก รและสั ง คมน้ อ ย และเป็ น ตั ว ถ่ ว งในการพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น นั ก บริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
1) นักบริหารต้องมีเวลาให้กับคนอื่น นักบริหารถูกจํากัดอยู่ในระบบงานที่องค์กรสร้างไว้ เช่น รับ
โทรศัพท์ บุคคลภายนอกองค์กรมาพบ ลูกน้องนําปัญหามาให้ เจ้านายเรียก วาระการประชุมมากมาย งานสังคมตาม
นโยบายของเจ้านาย โดยรวมเราเรียกภาระเช่นนี้ว่าการไหลของเหตุการณ์
2) นักบริหารต้องไหลไปกับเหตุการณ์เช่นนี้ เว้นไว้แต่ว่าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนสภาพการไหลของ
เหตุการณ์ นักบริหารส่วนมากเรียนมาสาขาใดสาขาหนึ่งในมหาวิทยาลัย เมื่อปฏิบัติงานก็มักจะปฏิบัติในสาขาวิชาที่
ตนเรียนมาก่อน หรือเรียนที่หลังระหว่างการทํางาน เมื่อมีผลงานดีได้รับการเลื่อนเป็นนักบริหารก็ยังนํานิสัย นัก
ปฏิบัติติดตัวมาด้วย ทั้งๆ ที่เข้ามาอยู่ในบทของผู้กําหนดนโยบาย กําหนดงาน และบริหารคนแล้ว นักบริหารที่ดีต้อง
พัฒนาตนเอง เป็นผู้บริหารความคิด เป็นผู้กําหนดทิศทางของงาน ถ้าหากยังให้การไหลของเหตุการณ์เป็นตัวกําหนด
บทบาทของตน เขาจะไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้ความรู้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ และหมดโอกาสที่จะเป็นนักบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ นักบริหารจะมีประสิทธิภาพต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอะไรคืองานสําคัญ อะไรไม่สําคัญ อะไรที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร ต่อเขาเอง และต่อสังคมโดยรวม
3) นักบริหารจะมีประสิทธิภาพต้องพึ่งคนอื่นเป็นผู้นําความคิดของเขาไปปฏิบัติ ในองค์กรโดยทั่วไป
มักจะมีบุคลากรหลากหลายความสามารถ เช่น นักสถิติ นักวิจัย เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นัก
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ นักบริหารต้องใช้ความสามารถหรือจุดแข็งของเขาเหล่านั้นในการทํางานให้องค์กร แต่เขา
เหล่านั้นทํางานให้และในองค์กร องค์กรจะทํางานอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ งานจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งคนในและ
นอกองค์กรที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่ผู้บริหารจะมีประสิทธิภาพก็ต้องสามารถเสาะหาความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากบุคคลนอกองค์กรของตนเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เอื้อให้งานขององค์กรสามารถผ่าน
ตามช่องสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) นักบริหารโดยทั่วไปมักจะถูกครอบโดยองค์กรของตน เขารับข้อมูล ข่าวสาร และแรงสนับสนุนจาก
คนภายในองค์กร ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้รับการกรองมาแล้ว ดังนั้นการมองออกนอกองค์กรของนักบริหารจะผ่าน
การกรองเหล่านี้ ซึ่งอาจจะมองภาพภายนอกและภายในบิดเบือนไปจากความจริงไม่มากก็น้อย นักบริ หารที่ มี
ประสิทธิภาพจึงต้องมีแหล่งข่าวสารของตนเองนอกองค์กรด้วย โดยเฉพาะข่าวสารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน การคิด
งาน และการทํางานให้สําเร็จ ตามกรอบขององค์กรเป็นผลดีต่อองค์กร ต่อนักบริหาร และต่อสังคมภายนอกโดยรวม
ขณะเดี ยวกัน นั ก บริ ห ารก็ต้ องมององค์กรของตนในสายตาของคนภายนอกองค์ ก รด้ วย โดยเฉพาะบุ คคลที่เ รา
ให้บริการเขา และบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษแก่องค์กรและนักบริหารด้วย

*
**

บทความ
ข้าราชการบํานาญ

1
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ที่กล่าวมานั้นคือสภาพความเป็นจริงที่นักบริหารจะพบและปฏิบัติงานร่วมด้วย นักบริหารส่วนมาก
ไม่ได้เป็นผู้สร้างองค์กรขึ้นมาไม่ได้เป็นผู้เลือกบุคลากรมาร่วมงาน หรือเลือกได้บ้างแต่ก็มีข้อจํากัด การเป็นนักบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพเป็นงานที่เรียนรู้ได้ มิใช่สิ่งที่เป็นพันธุกรรม หรือพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด นักบริหารสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยการยึดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องรู้ว่าตนเองใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไร นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้อง
สามารถบริหารเวลาของตนได้อย่างเป็นระบบให้เวลาสูญเสียกับสิ่งเปล่าประโยชน์มีน้อยที่สุด
2) นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องให้ความสําคัญกับผลของงาน เมื่อเริ่มต้นต้องถามตนเองว่า งาน
นี้ต้องการผลผลิตอย่างไร ตัวเขาต้องทําอะไรบ้าง แล้วกระบวนการ และปัจจัยเพื่องานจึงจะตามมาสนับสนุน
3) นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มงานจากจุดแข็งของตนเอง ของเจ้านาย ของเพื่อนร่วมงาน
และลูกน้อง นั่นคือจุดแข็งเพื่อทํางาน นักบริหารต้องไม่เริ่มงานที่ไม่มีใครรู้เรื่อง
4) นักบริหารที่มีประสิทธิภาพให้ความสนใจหนักที่งาน 2-3 ด้านคือ งานที่สามารถสร้างผลผลิตได้ดี
เยี่ยม นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องจัดลําดับความสําคัญของงาน และยึดตามนั้น นั่นคือต้องทําสิ่งที่สําคัญที่สุด
ก่อน (first things first) ส่วนสําคัญอันดับรองๆ อาจจะไม่ให้ความสนใจก็ได้ ถ้าไม่ยึดตามนั้นผลงานจะไม่ออกมาเลย
5) นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเป็นเรื่องของระบบ มี
ขั้นตอน และมีกระบวนการ ต้องฟังทั้งความคิดที่แตกต่าง และความคิดที่เป็นเสียงส่วนมาก ถ้าตัดสินใจหลายๆ เรื่อง
อย่างรวดเร็ว มักจะเป็นการตัดสินใจที่ผิด ต้องตัดสินใจ 2-3 เรื่อง ที่แน่นอน และมองเห็นผลที่มีประโยชน์และทําให้
สําเร็จได้
6) ที่กล่าวมาแล้วทั้ง 5 ประการ เป็นความคิดเห็นของนักบริหารอเมริกา (Drucker : 1967) มาถึง
ยุคนี้ โดยเฉพาะนักบริหารในโลกตะวันออก ผู้เขียนขอเพิ่ม ภาษิตจีนที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ซึ่ง
นักปราชญ์จีน ซุนหวู กล่าวไว้หลายร้อยปีแล้ว แต่ยังขลังอยู่ ดังนั้นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ ต้องรู้จักคนหลาย
ระดับ หลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลและองค์กรที่มีอิทธิพลต่อองค์กรของตน องค์กรในที่นี้จะเป็นได้ทั้งของ
ราชการ เอกชน และทหาร
2. การบริหารเวลา ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาไม่มีความยืดหยุ่น เวลาซื้อไม่ได้ มีจํากัด ผ่านไป
แล้วผ่านไปเลย ไม่มีอะไรมาแทนเวลาได้ นักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องบริหารเวลาของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร ต่อตนเอง และต่อสังคม นักบริหารที่ดีควรบริหารเวลาของตน ดังนี้
1) บันทึกเวลา นักบริหารต้องบันทึกเวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตน ว่าใช้ไปกับกิจกรรมอะไรบ้าง ตั้งแต่
ตื่นนอนวันนี้จนกระทั่งตื่นนอนวัดถัดไป กระทําเช่นนี้เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ถ้าบันทึกด้วยตนเองไม่ได้ก็ให้เลขานุการ
บันทึกให้ แต่ไม่ควรจะบันทึกโดยการจดจําให้บันทึกสภาพจริง ในขณะปฏิบัติงาน
2) บริหารเวลาอย่างเป็นระบบ (systematic time management) นักบริหารต้องตรวจสอบบันทึก
เวลาของตน เพื่อหากิจกรรมที่ไม่มีผลผลิต และกําจัดออกไปถ้าทําได้ โดยการถามตนเองด้วยคําถามต่อไปนี้
2.1) กิจกรรมใดบ้างที่ไม่จําเป็นต้องทําเลย ไม่มีผลดีอะไร และเป็นการสูญเวลาโดยเปล่าประโยชน์
นั่นคือถามตนเองว่า กิจกรรมนี้ถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคําตอบว่า “ไม่มีอะไร” ก็ควรกําจัดกิจกรรมนั้นออกไป
เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์บ่อยๆ มีประโยชน์อะไรบ้าง ไม่ไปบ้างจะได้หรือไม่
2.2) กิจกรรมใดตามบันทึกเวลาที่สามารถมอบให้ลูกน้องรับไปทําได้บ้าง โดยเฉพาะคนที่ทําได้ดี
เท่ากับหรือดีกว่าตนเอง เช่น การประชุมภายในองค์กรบางครั้งจะให้คนอื่นเป็นประธานจะได้บ้างหรือไม่ หรือรับ
เรื่องร้องเรียน คนอื่นรับแทนได้หรือไม่
2.3) กิ จ กรรมใดที่ ทํ า ให้ ผู้ร่ว มงานเสี ย เวลา เช่ น การประชุม ต้ อ งเชิ ญ ทุ ก คนทุ ก เรื่ อ ง เป็ น การ
เสียเวลาของนักบริหารและลูกน้อง ควรลดลงบ้าง โดยจํากัดผู้ร่วมประชุม หรือปรึกษาหารือเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง แล้ว
ให้เลขานุการแจ้งผู้ที่ไม่มาประชุมเพื่อทราบ และรับไปปฏิบัติ
3) ลดปัจจัยที่ทําให้เสียเวลาลง ปัจจัยข้อ 2.1-2.3 เป็นปัจจัยที่นักบริหารสามารถควบคุมได้ เพราะเป็น
กิจกรรมที่ไม่มีผลผลิต และใช้เวลามาก ปัจจัยข้อ 3 นี้ เป็นการลดการเสียเวลาในการปฏิบัติงานลงได้
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3.1) การเสียเวลาเกิดจากการทํางานขาดระบบ หรือการมองการณ์ไกล เช่น ปลายปีงบประมาณ
หรือปลายปีการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทํางานกันหนักเพื่อส่งงานให้ทันเวลา เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ทุกปี จึงมี
คําถามว่าเป็นไปได้ไหม ที่มีการวางแผนตั้งแต่ต้นปีว่าจะทําอะไรให้เสร็จเมื่อไร จะได้ไม่มีอะไรกองสุมตอนปลายปี
เหตุการณ์ใดที่เกิดซ้ําแบบวิกฤต 2 ครั้งติดต่อกัน ควรปรับเข้าแผนปกติให้เป็นงานประจํา ถ้าหากองค์กรใดทํางาน
แบบปกติไม่มีอะไรตื่นเต้นตลอดปี องค์กรมีผลงานดีก็แสดงว่ามีการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ ถ้าต้องมีการเร่งรีบ
ตอนใดตอนหนึ่งของปี ก็แสดงว่าเป็นการบริหารแบบไม่มีแผน
3.2) การเสียเวลาเกิดจากคนล้นงาน เลขระดับประถมศึกษาโจทย์ว่า ถ้าคนงาน 2 คน ขุดบ่อเสร็จ
ในเวลา 2 วัน ถ้าคนงาน 4 คน จะขุดบ่อเสร็จในเวลากี่วัน คําตอบโดยหลักการคือ 1 วัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะ
เสร็จในเวลา 2 วัน หรือมากกว่า เพราะคนมากกว่างาน ปัญหาก็มาก งานเสร็จช้า การทะเลากันก็ตามมา นักบริหาร
อาจจะเสียเวลาชําระความก็เป็นได้ สาเหตุที่งานต้องการคนมากเพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาก แต่ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่จําเป็นต้องมีทุกวัน องค์กรอาจจะจ้างเมื่อมีความต้องการในบางเวลาได้
3.3) การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม อาการของการบริหารงานที่ไม่เหมาะคือ มีการประชุมมาก
เกินไป หรือบ่อยเกินไป องค์กรในอุดมการณ์ จะไม่มีการประชุมกันเลย เพราะทุกคนรู้งานรู้หน้าที่ของตนดี แต่
องค์กรเช่นนั้นไม่มี หลายหน่วยงานในองค์กรต้องประสานกัน หลายคนในองค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างกัน
จึงต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยใช้การประชุมเป็นสื่อ เมื่อมีการประชุมใหญ่ก็มักจะมีการประชุมเล็กตามมา การประชุม
ต้องมีเป้าหมายแน่นอน จะทําให้ไม่เสียเวลาทํางาน ถ้าบุคลากรใช้เวลาประชุม ¼ ของเวลาทํางาน ก็แสดงว่าการ
บริหารงานไม่ดี (ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ประชุม) เพราะงานแทนที่จะรวมกันอยู่หน่วยเดียวกลับ
กระจายไปหลายหน่วยงานเลยต้องประชุมกันบ่อย เปรื๋องเวลาและงบประมาณมาก
3.4) ระบบข้อมูลไม่ดี ผู้จัดการโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากหมอถามว่ามีเตียง
ว่ างสํ า หรั บ คนไข้ ห รื อ ไม่ เจ้ าหน้ าที่ รับ คนไข้ เ ข้ าทราบดี ว่าไม่มี แต่ ผู้จัด การมั ก จะหาได้ 2-3 เตีย งเสมอ เพราะ
เจ้าหน้าที่รับคนไข้เข้าโรงพยาบาลรับรายงานการนับเตียงตอน 6.00 น. เช้า แต่หมออนุญาตให้คนไข้กลับบ้านตอน
9.00 น. เช้า ถ้าหากใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคนไข้เข้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่หมออนุญาต
ให้คนไข้กลับบ้าน ปัญหาเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
4) การประมวลเวลา เมื่อนักบริห ารบัน ทึกเวลา วิเคราะห์กิจกรรม ลดกิจกรรมที่ไม่มีผลผลิ ต ลด
กิจกรรมที่ทําให้เสียเวลาตลอดทั้งปรับการบริหารแล้วนักบริหารคงทราบว่าเวลาที่สามารถควบคุมได้นั้นมีเท่าไร ถ้า
หากใช้เวลาของตนไปกับสิ่งเล็กสิ่งน้อย ครั้งละ 1 ชั่วโมง หรือครึ่งชั่วโมง งานสําคัญก็คงไม่เกิดผลดี นักบริหารควรจะ
กําหนดเวลาและกิจกรรมของตนใหม่ เช่น วันจันทร์-วันศุกร์ เป็นวันประชุมเพื่องาน วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ไม่มี
กําหนดการตายตัว แต่ก็ควรกําหนด 90 นาทีตอนเช้าของ 3 วันนี้ เป็นเวลาการประชุมที่สําคัญ นักบริหารควรจะหา
เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อไตร่ตรองงานที่ต้องทํา คิดงานใหม่ ทบทวนงานเก่าโดยปราศจากการรบกวนจากใคร
ยกเว้นโทรศัพท์จากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป และภรรยาของตนเท่านั้น
นักบริหารต้องบันทึกเวลา ประเมินการใช้เวลา ปรับการใช้เวลาทุก 3-4 สัปดาห์เสมอ
3. งานของนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ นักบริหารจะถามคําถามว่า เขาจะทําอะไรที่จะเกิดผลดีต่องาน
และหน่วยงาน นั่นคือผลดีต่อหน่วยงาน หรือองค์กร คือกุญแจไปสู่ความมีประสิทธิภาพ เขาจะมองไปที่งาน เนื้อหา
ของงาน ระดับของงาน มาตรฐานและผลกระทบ เขาจะมองไปที่ความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงขึ้น เพื่อนร่วมงาน
ลูกน้อง และการใช้เครื่องมือนักบริหาร เช่น การประชุม และรายงาน ให้เกิดผลดีต่องาน หน่วยงาน ตนเอง และ
สังคม องค์กรต้องทํางาน 4 ด้าน คือ (1) งานที่มีผลโดยตรงตามหน้าที่ เช่น ผลผลิต หรือกําไร (2) สร้างคุณค่าและ
ความเชื่อมั่นให้องค์กร (3) สร้างและพัฒนาบุคลากรในอนาคตของหน่วยงาน และ (4) ตอบแทนสังคม เช่น การ
ช่วยเหลือสังคม
นักบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 ด้าน สามารถสื่อความให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเขา
จะทําอะไรเพื่อองค์กร เขาจะรวมความเชี่ยวชาญของเขาเข้ากับความเชี่ยวชาญของคนอื่นๆ ในองค์กร เพื่อสร้าง
ผลผลิต ให้แ ก่ องค์ กรได้ อย่ างไร เขาต้อ งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรั บ ตั วให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสั งคม
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ความสําเร็จของเขาขึ้นอยู่กับบุคคลในองค์กร นําความรู้ของเขาไปปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ นอก
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดีด้วย เขาต้องสามารถพูดภาษาที่ทุกคนเข้าใจ ภาษาที่
ลูกค้าหรือผู้รับบริการเข้าใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านี้ การที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านี้ การ
ที่ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น นั ก บริ ห ารดํ า เนิ น งาน 4 ด้ า นต่ อ ไปนี้ คื อ (1) การสื่ อ สาร
(communication) (2) ทีมงาน (teamwork) (3) การพัฒนาตนเอง (self-development) และ (4) พัฒนาคนอื่น
(development of others) ดังนี้
1) การสื่อสารมีความสําคัญมาก นักบริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจในภาระขององค์กรตรงกัน ถ้า
หากการสื่อสารจากบนลงล่าง ระดับล่างจะเข้าใจไม่ตรงกับข้างบนมากขึ้น การสื่อสารต้องเป็นสองทาง นักบริหาร
ต้องถามคนระดับล่างเสมอว่า นักบริหารจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากความรู้และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และ
นักบริหารควรจะสนับสนุนอย่างไร
2) งานสําเร็จลงได้ด้วยทีมงานที่มีหลากหลายความสามารถ ความรู้ และทักษะ พวกเขาต้องทํางาน
ร่วมกันอย่างสมัครใจ ตามความจําเป็นของงานมากกว่าตามกฎหรือระเบียบขององค์กร การบริหารแบบเน้นผลผลิต
นําไปสู่การสื่อสารที่ดี และนําไปสู่ทีมงานที่สมัครใจทํางานร่วมกัน เช่น การทํางานเป็นทีมของบุคลากรหลายวิชาชีพ
ดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนตามที่แพทย์สั่ง แล้วรายงานผลต่อหัวหน้างานของตน และให้
ข้อมูลแก่เพื่อนในทีมด้วย โดยมีจุดหมายเดียวกัน คือรักษาคนไข้ให้ดีขึ้น
3) การพัฒนาตนเองของนักบริหารมักจะขึ้นอยู่กับการทํางานเพื่อองค์กร คําถามว่า เขาจะทําอะไรให้
องค์กรพัฒนาได้บ้าง คือคําถามว่า เขาจะพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อทํางานนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ ทักษะ
ความพยายามและมาตรฐานอะไรบ้างที่ต้องการ
4) นักบริหารที่ให้ความสําคัญกับการทํางานเพื่อองค์กรจะกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานพัฒนาตนเองด้วย
ทุกระดับ เขาทําเป็นตัวอย่าง เป็นมาตรฐานของการพัฒนาภายในกรอบของงาน เน้นความเป็นเลิศของผลงานที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง
5) การประชุม รายงาน การนําเสนอ เป็นเครื่องมือและสถานการณ์ทั่วไปที่นักบริหารพบประจําวัน
และใช้เวลามาก แต่ไม่ค วรเกิน ¼ ของเวลาทํางาน นักบริหารควรกําหนดไว้ล่วงหน้ าว่าจากการประชุมนี้ จาก
รายงานที่ลูกน้องนําเสนอ และจากการที่เขานําเสนอเขาต้องการอะไร การตัดสินใจ รับทราบข้อมูล หรือทําความ
เข้าใจตรงกันว่าจะทําอะไร สิ่งเหล่านี้ต้องตัดสินใจแล้วก่อนประชุม ดังนั้น รายงาน เอกสาร การนําเสนอก็จะมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ การประชุมต้องสนองงานที่ทําเพื่อองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการประชุม การเน้นงานเพื่อ
องค์กรคือ การเน้นประสิทธิภาพ
การทําอะไรเพื่อองค์กรนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและปัญหาขององค์กร เช่น นักบริหารบริษัทใหญ่แห่ง
หนึ่ง เมื่อเข้ารับงานก็เน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนางาน Robert S. McNamara จาก Ford Motor
Company เมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอเมริกา เน้นความสัมพันธ์กับกรรมาธิการต่างๆ ใน
รัฐสภา ส่วน Nicholas Dreystadt ของ General Motor เน้นการผลิตรถ Cadillac เป็นต้น
4. ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ นักบริหารต้องสามารถใช้จุดแข็งของทุกคนในองค์กรร่วมกันเพื่อทํางานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) การแต่งตั้งคนให้ดํารงตําแหน่งหรือเลื่อนตําแหน่งต้องพิจารณาจากจุดแข็งว่าคนนี้ทําอะไรได้ดีที่สุด
ในสมัยสงครามกลางเมืองในอเมริกา ค.ศ. 1861-1865 ประธานาธิบดีลินคอล์น ตั้งแม่ทัพถึง 3 คน จากนายพลที่มี
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด (Well-rounded) แต่การรบก็ไม่คืบหน้าทั้งๆ ที่กําลังพลและอาวุธเหนือกว่าฝ่ายใต้ จนสุดท้าย
ตั้ง นายพล แกรนท์ เป็นแม่ทัพ จากจุดแข็งที่นําทหารรบชนะทุกครั้ง แม้ว่าจะเป็นนักดื่มก็ตาม แล้วก็ชนะสงครามใน
ที่สุด นั่นคือ put a right man into the right job การแต่งตั้งคนให้ดํารงตําแหน่งงานมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1) การกําหนดภาระงานแต่ละงานต้องเป็นภาระที่คนสติปัญญาปานกลางทําได้ ไม่ใช่งานสําหรับ
อัจฉริยะ ถ้างานใดบรรจุคนลงไปแล้วทําไม่ได้ 2 คนติดต่อกันก็ควรจะปรับภาระงานเสียใหม่
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1.2) ขอบเขตของงานต้องกว้างพอที่จะให้ผู้ดํารงตําแหน่งสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
สามารถทํางานได้เต็มกําลังความสามารถและปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของงาน การแต่งตั้งให้คนดํารง
ตํ า แหน่ ง เป็ น การทดสอบ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง และการตั ด สิ น ใจแต่ ง ตั้ ง ของผู้ บ ริ ห ารด้ ว ย งานชนิ ด เดี ย วกั น เช่ น
ผู้อํานวยการโรงเรียน ที่โรงเรียนคนละโรงก็อาจจะต่างกันได้ด้วย
1.3) นักบริหารต้องมองว่าคนนี้ทําอะไรได้ดีที่สุด และมองไปว่างานนี้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติ
อย่างไร คือ ต้องคิดถึงตัวบุคคล และงานก่อนการแต่งตั้งนานพอสมควร บางครั้งอาจจะแต่งตั้งคนที่ยังขาดอะไร
บางอย่าง แต่มีสัญญาณเขาจะเรียนรู้งานได้ในเวลาอันรวดเร็วก็เป็นได้ การประเมินคนก่อนเข้าทํางาน ส่วนมากเป็น
การประเมิ น จุ ด อ่ อ นมากกว่ า จุ ด แข็ ง องค์ ก รต้ อ งการใช้ จุ ด แข็ ง ของคน การค้ น หาจุ ด อ่ อ นนํ า ไปสู่ ก ารเสื่ อ ม
ความสัมพันธ์
1.4) นักบริหารต้องยอมรับสภาพบางครั้งเมื่อต้องการจุดแข็งอาจจะต้องมองข้ามจุดอ่อน ถ้าแต่งตั้ง
แล้วทํางานไม่ได้ผู้แต่งตั้งต้องรับผิดชอบด้วย เช่น ประธานาธิบดีลินคอล์น มองข้ามว่านายพล แกรนท์ ชอบดื่มสุรา
การแต่งตั้งคนจากจุดแข็ง หมายถึง ประสิทธิภาพของผู้บริหารประสิทธิภาพขององค์กร ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติ
และสังคมโดยรวม
เมื่อ ค.ศ. 1939 Gen. George C. Marshall เข้ารับหน้าที่บริหารกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เขาได้
พัฒนานายทหารหนุ่มเลือกจากบุคคลที่มีจุดแข็งหนึ่งในจํานวนนี้คือ Major Eisenhower วัย 30 กว่า เมื่อ
สงครามโลกครั้ ง สองเกิ ด ขึ้ น อเมริ ก ามี น ายพล ที่ มี ค วามสามารถมากมายเป็ น กองทั พ ใหญ่ ที่ สุด ในโลก Major
Eisenhower มีจุดแข็งที่การสร้างทีมงานและการวางแผนสงคราม
2) การทํางานกับผู้บริหารระดับสูง นักบริหารต้องรู้จุดแข็งของเจ้านายดี เช่น เจ้านายเคยทําอะไรที่มี
ประสิทธิภาพมาแล้วในอดีต ประสิทธิภาพของเจ้านายคือกุญแจไปสู่ประสิทธิภาพของนักบริหาร เขาต้องเริ่มจากสิ่ง
ที่ถูก สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเจ้านาย เช่น เจ้านายชอบประสานกับนักการเมือง ก็ช่วยให้ท่านประสพผลสําเร็จในด้านนั้น
เมื่อเจ้านายเห็นผลงานแล้วก็คงจะเชื่อนักบริหารผู้นั้นในงานด้านอื่นๆ ต่อไป นั่นคือ นักบริหารต้องใช้ประสิทธิภาพ
ของเจ้านายและของลูกน้องให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อเจ้านาย ต่อตนเอง และต่อสังคม
3) การทําให้ตนเองมีประสิทธิภาพ นักบริหารต้องรู้ดีว่าตนทําอะไรได้ดีบ้าง มีข้อจํากัดอะไรบ้าง ทั้งๆ ที่
มีจุดอ่อนเหมือนคนทั่วไป เขาต้องทํางานต่อไปโดยใช้จุดแข็งของเจ้านายและของลูกน้องเข้ามาร่วมกัน เขาต้องถาม
ตนเองว่า เขาจะทําอะไรได้บ้าง แล้วจะพบว่ามีสิ่งที่เขาสามารถทําให้เสร็จได้มากกว่าเวลาและทรัพยากรที่เขามีอยู่
เสียอีก ตัวเขาต้องเป็นผู้นํา ภาวะผู้นําของเขาอยู่บนพื้นฐานจุดแข็งของเขาเอง งานของนักบริหารไม่ใช่งานเปลี่ยนคน
ในองค์กร แต่เป็นเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการทํางาน โดยใช้จุดแข็งของทุกคนที่มีอยู่รวมทั้งจุดแข็งของเจ้านาย
ตลอดทั้งความใฝ่ฝันของทุกคนเข้าเป็นทีมเดียวกัน
5. การจัดลําดับของงาน เมื่อนักบริหารเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเวลาที่เป็นส่วนตัวจะลดน้อยลงตามลําดับ
ภาระงานที่ต้องทําให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องทุ่มเท เวลา และ
พลังของคนตลอดทั้งของทุกคนในองค์กรลงไปที่งาน โดยทําหนึ่งงานในเวลาหนึ่ง โดยเลือกทํางานที่สําคัญและจําเป็น
เร่งด่วนเป็นอันดับแรก ข้อแนะนําในการทุ่มเทเวลาและพลังงานลงในงานที่ตัดสินใจเลือกแล้ว มีดังนี้
1) ขจัดเรื่องเมื่อวันวานออกไป กฎข้อแรกของการทุ่ม เท (concentration) ความพยายามของนัก
บริหารคือ ขจัดเรื่องหรืองานในอดีตที่ไม่เกิดผลผลิตออกไป นักบริหารควรตรวจสอบงานและโปรแกรมต่างๆ เป็น
ระยะทั้งของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน โดยตั้งคําถามว่า ถ้าหากเราไม่ทํางานนี้ขณะนี้ เราจะเริ่มงานนี้หรือไม่ ถ้า
หากคําตอบเป็นว่า “เริ่ม” อย่างแน่นอนก็ทําต่อไป ถ้าไม่จําเป็นก็ควรตัดทิ้ง หรือลดระดับลงให้มาก แล้วจึงเริ่มงาน
ใหม่เพื่ออนาคต การทํางานใหม่โดยการเอาบุคคลภายนอกมาทําเป็นการบริหารที่เสี่ยง เพรราะการเริ่มงานใหม่ก็เป็น
การเสี่ยงอยู่แล้ว กรณีนี้ควรพิจารณาจากคนใน นักบริหารจะใช้คนภายนอกเมื่อขยายงานเก่าโดยมีคนเก่าเป็นแกน
นําจะเหมาะสมมากกว่า บริษัท DuPont เป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มงานผลิตสิ่งใหม่ และขจัดสินค้าเก่าออกไป
ก่อนที่คนจะเสื่อมความนิยม ในหน่วยงานของรัฐ มีงานเก่าประเภทนี้อยู่มาก และในมหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์อยู่มากเช่นกัน
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2) การจัดลําดับงานก่อนหลัง นักบริหารมักจะพบปัญหาและวิกฤตในองค์กรของตนมากมาย บางส่วน
เป็นเรื่องตกทอดมาจากคนก่อน บางส่วนเกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้แล้วเขาอาจจะมองเห็นงานที่น่าจะมีผลดีในวัน
ข้างหน้ามากมายหลายรายการมากกว่าเวลาที่เขามี และมีโอกาสที่จะทําสิ่งดีมากกว่าทรัพยากรที่เขามีอยู่จะทําได้
ดังนั้นเขาต้องจัดลําดับความสําคัญของงาน งานใดควรจะทําก่อน หรืองานใดควรจะเลื่อนออกไป ถ้าให้ความกดดัน
เป็นตัวตัดสินงานเร่งด่วนจะต้องทําก่อน แต่งานหลักจะถูกเลื่อนออกไป งานที่ถูกเลื่อนก็คืองานที่ถูกลืม บางงานถ้า
ทําวันนี้จะมีผลดีกว่าทําอีก 5 ปีถัดไป ถ้าหากเขาพยายามทําหลายงานเพื่อเอาใจคนของตน ผลที่ตามมาเขาจะไม่ได้
อะไรเลย การตัดสินใจว่าจะทํางานตามลําดับความสําคัญของวันนี้ หรืองานที่จะมีผลผลิตที่ดีในวันหน้าเป็นเรื่องของ
ความกล้าตัดสินใจมากกว่าผลจากการวิเคราะห์กฎเบื้องต้นในการตัดสินใจ คือ
2.1) เปรียบเทียบงานที่จะทําว่าจะมีผลดีตามมามากน้อยเพียงใดกับผลงานที่ผ่านมา
2.2) ให้ความสนใจในโอกาสที่จะทํางานให้เกิดผลผลิตที่ดีมากกว่าปัญหาที่มีอยู่
2.3) กําหนดทิศทางการตัดสินใจและดําเนินงานของตนเอง มากกว่าที่จะตามเสียงส่วนมาก
2.4) ตั้งเป้าหมายไว้สูง มองไปที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะเกิดผลดีเด่นต่อองค์กร ตนเอง และสังคม
มากกว่าจะเน้นที่งานง่าย ปลอดภัยและทําเสร็จได้เร็ว
ความสําเร็จของนักวิจัยอยู่ที่ความสามารถในการทําการวิจัยมากกว่าการฉวยโอกาสตามสภาพของ
ความสนใจของสังคม บริษัทที่ประสพผลสําเร็จสูงจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หรือธุรกิจใหม่มากกว่าทําผลิตผลใหม่ จาก
แนวทางของงานเดิม เช่น ครีมใหม่สําหรับธุรกิจเสริมสวย เป็นต้น นักบริหารที่มีประสิทธิภาพจะไม่สนใจเกินเลยไป
กว่างานที่กําลังทําปัจจุบัน หลังจากงานนี้จบแล้ว เขาจะทบทวนสถานการณ์และจับงานใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ผลสําเร็จของงานเก่ามักจะเป็นตัวกําหนดงานใหม่ไม่มากก็น้อยและเป็นตัวที่จะเปลี่ยนลําดับความสําคัญก่อนหลัง
ของงานที่กําหนดไว้เดิมได้ด้วย
6. องค์ประกอบในการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นงานของนักบริหาร การตัดสินใจของเขามีผลกระทบทั้ง
องค์กร นักบริหารจะไม่ตัดสินใจหลายๆ เรื่อง เขาจะทุ่มเทให้กับงานที่สําคัญเท่านั้น เขาจะคํานึงว่าอะไรต้องใช้กลวิธี
และอะไรเป็นเรื่องทั่วไป การตัดสินใจของเขาอยู่ในระดับความเข้าใจในหลักการ เขาต้องพิจารณาได้ว่าเมื่อไรต้อง
ตั ด สิ น ใจจากหลั ก การ และเมื่ อ ไรจะตั ด สิ น ใจจากลั ก ษณะของงานและการปฏิ บั ติ การตั ด สิ น ใจจะเป็ น เพี ย ง
เจตนารมณ์ ถ้ า ไม่ มี ก ารนํ า ไปปฏิ บั ติ ตั วอย่างการตั ดสินใจที่ ประสพความสํ าเร็ จของผู้ บ ริ หารสามารถเห็ น ได้ ใ น
ประวัติศาสตร์ เช่น
1) Bell Telephone System เป็นบริษัทโทรศัพท์เอกชนของอเมริกาให้บริการโทรศัพท์ในอเมริกา
และสองจังหวัดของแคนาดา เมื่อ Theodore Vail เข้ารับตําแหน่งประธานก่อน ค.ศ. 1910 เพียงเล็กน้อยและอยู่ใน
ตําแหน่งนี้เป็นเวลากว่า 15 ปี สิ่งที่เขาตัดสินใจทําเพื่อให้บริษัทมีความยิ่งใหญ่ ก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนคือ
1.1) บริษัทเน้นธุรกิจบริการ การประเมินผลหัวหน้างานตามภูมิภาคต่างๆ จะวัดจากบริการที่ให้แก่
ประชาชนมากกว่าผลกําไรที่ได้รับ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงและระดับภูมิภาคต้องจัดระบบงาน และการเงินเพื่อให้
บริษัทสามารถให้บริการประชาชนได้ดีเยี่ยม และมีผลตอบแทนที่ดี
1.2) ให้ทุกหน่วยงานภายใต้บริษัทจัดทําระเบียบการดําเนินงานของบริษัทย่อย ศูนย์ และบุคลากร
ที่คุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ แต่บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ดี ตลอดทั้งการคิดค่าบริการโทรศัพท์ อยู่ใน
อัตราที่บุคคลแต่ละท้องที่สามารถใช้บริการได้ และบริษัทมีกําไร
1.3) บริ ษั ท ต้ อ งก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ใ นการให้ บ ริ ก ารเสมอ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ห้ อ งทดลอง Bell
Laboratories เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีกว่าเดิมทุกปีไป ปรับปรุงระบบงานและเทคนิคให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ผลที่
ออกมาได้แก่ mathematical information theory ผลผลิตใหม่และกระบวนการใหม่ เช่น Transistor, or
Computer logic and design เป็นต้น
1.4) ปัญหาเงินทุนในการพัฒนางานและขยายงาน แก้ได้โดยการจัดตั้ง AT and T common
stock เพื่อระดมทุนในราคาที่คนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นได้ ทําให้มีเงินหมุนเวียนมากมาย
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2) Gteneral Motors ผู้ทําหน้าที่ประธานของบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่คือ Alfred P.Sloan Jr.
เมื่อ ค.ศ. 1922 ทําการกระจายการบริหารของบริษัทออกไปเป็นหลายหน่วยงาน ทํางานร่วมกัน เดิมเป็นการซื้อ
บริษัทหลายบริษัทรวมกันเป็น General Motors แต่เจ้าของเดิม ซึ่งมาทําหน้าที่ผู้บริหารหน่วยย่อย ทํางานไม่
ประสานกับ Mr.Sloan มองว่า การบริหารบริษัทขนาดใหญ่ต้องการผู้บริหารระดับสูงรวมทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน มี
อํ า นาจมากพอขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งการ ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ลู ก ที่ มี พ ลั ง ความกระตื อ รื อ ร้ น และพละกํ า ลั ง ในการ
บริหารงาน และมีเสรีภาพที่จะทํางานตามวิถีทางของตนได้ ถ้าผู้บริหารเก่าต้องจากไป ปัญหาจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้อง
แก้ที่ระบบงานที่ส่วนกลางต้องทําคือความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางและความต้องการของประชาชนชาวอเมริกัน
บริษัทนี้ผลิตรถถังให้กองทัพด้วย
3) ลักษณะการตัดสินใจของ Mr.Sloan และ Vail มีส่วนคล้ายกันดังนี้
3.1) ทั้งสองคนตระหนักดีว่าปัญหาเป็นเรื่องการบริหารงานปกติ การแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจ
กําหนด กฎระเบียบและหลักการในการทํางาน
3.2) ขอบเขตของการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาจําต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหา
3.3) ต้องกําหนดการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหาก่อนแล้ว จึงคํานึงถึงวิธีดําเนินการ
เช่น ประณีประนอม ปรับตัว หรือยินยอม เพื่อให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ
3.4) การตัดสินใจต้องมีแนวปฏิบัติรวมอยู่ด้วย
3.5) มีข้อมูลป้อนกลับเพื่อทดสอบความเที่ยงตรง และประสิทธิภาพของการตัดสินใจจากการ
ปฏิบัติงานจริง
4) องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
4.1) คํ า ถามแรกที่ นั ก บริ ห ารต้ อ งถามคื อ นี้ เ ป็ น สถานการณ์ ทั่ ว ไปหรื อ เป็ น ข้ อ ยกเว้ น ถ้ า เป็ น
สถานการณ์ทั่วไปก็แก้ด้วยการออกกฎระเบียบ และหลักการ ถ้าหากเป็นข้อยกเว้นก็แก้ไปตามเนื้อผ้า หรือลักษณะ
ของปัญหา
4.2) กระบวนการตั ด สิ น ใจต้ อ งกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะทํ า ให้ สํ า เร็ จ เงื่ อ นไขที่ จ ะต้ อ งทํ า ให้
สอดคล้อง และเป้าหมายขั้นต่ําที่จะรับได้
4.3) วัตถุประสงค์ที่ต้องทําให้เสร็จต้องเป็นสิ่งที่ถูก ไม่ใช่สิ่งที่สามารถรับได้ เพราะในท้ายที่สุดก็ต้อง
มีการประณีประนอมกัน และต้องเป็นการประณีประนอมที่ถูกต้องด้วย
4.4) เมื่อกําหนดเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจ
ไปสู่การปฏิบัติ ตามเป้าหมายที่ถูกและตามเงื่อนไขที่กําหนดการตัดสินใจเป็นเพียงความตั้งใจ ถ้าหากไม่มีการนําไป
ปฏิบัติ ก็ไม่มีประโยชน์คําตอบต่อคําถามเหล่านี้ควรมีอยู่ในการตัดสินใจคือ (1) ใครต้องรับรู้การตัดสินใจครั้งนี้ (2)
แนวปฏิบัติมีอะไรบ้าง (3) ใครเป็นคนดําเนินการ และ (4) การปฏิบัติต้องเป็นอย่างไร ผู้ที่รับไปปฏิบัติจึงจะสามารถ
ทําได้
4.5) การให้ข้อมูลป้อนกลับต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ เพื่อทดสอบอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง
ภาพจิรงของงานกับความคาดหวังอันเป็นฐานของการตัดสินใจ
การตั ด สิ น ใจของ Mr.Sloan และ Mr.Vail เมื่ อ นานมาแล้ ว คงต้ อ งมี ก ารทบทวนการจั ด
องค์กร เป้าหมาย กระบวนการ และการพัฒนาบุคลากรกันใหม่ในยุคที่องค์กรขยายเป็นบรรษัทข้ามชาติในยุค
ปัจจุบันที่มีคู่แข่งมากมาย
4.6) การติดตามคําสั่งด้วยตนเอง ประการสุดท้ายที่ไม่อยู่ในองค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพของ Drucker แต่มาจากแนวปฏิบัติของกองทัพอเมริกา เมื่อนายทหารออกคําสั่งไปแล้ว มีรายงาน
เข้ามาเขาจะไม่ใคร่แน่ใจในความแม่นยําของกระบวนการสื่อสาร แต่จะออกไปติดตามงาน หรือส่งคนไปตามดูว่า
คําสั่งได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณหรือไม่ ตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไม่ ซึ่งก็เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเช่นกัน หน่วยงานของภาคพลเรือนสามารถนําวิธีการนี้มาใช้ได้เช่นกัน
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7. การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินมักจะเริ่มต้นด้วยความคิดเห็น ซึ่งเรียกว่าสมมติฐานที่ยังไม่มี
การทดสอบ ผู้เสนอแนวความคิดต้องแสดงว่าจะทดสอบแนวความคิดกับโลกความจริงอย่างไร จะใช้เกณฑ์อะไรมา
ตัดสินว่ามีประโยชน์หรือไม่ ผู้ตัดสินใจมักจะคิดว่า การวัดหรือประเมินแบบเก่าไม่เหมาะสม เพราะเป็นการวัดจาก
การตัดสินใจของอดีต ต้องมีการทดสอบด้วยว่าใช้ไม่ได้ ผู้ตัดสินใจต้องออกไปดูงานเพื่อหาข้อมูลป้อนกลับ เช่น การ
วัดความปลอดภัยของรถยนต์ จะวัดจากอัตราเกิดอุบัติเหตุต่อจํานวนผู้โดยสาร และรถเท่านั้น คงไม่พอต้องดูที่ความ
รุนแรงของอุบัติเหตุด้วย เมื่อมีการวัดแล้วก็ต้องมีทางเลือกอื่นอีกด้วย เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริหาร ถ้าเลือกจะวัด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ควรจะมีมากกว่า 1 วิธี ถ้าจะวัดการลงทุนอาจจะดูจาก (1) เวลานานเท่าไรจึงจะได้ผลตอบแทน
กลับ (2) วัดจากอัตราผลตอบแทนกับทุนที่ลงไป และ (3) วัดผลตอบแทนปัจจุบันที่คาดจะได้รับจากการลงทุน
ผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาทั้ง 3 รายการ ว่ารายการใดเหมาะกับการตัดสินใจ กฎแห่งการตัดสินใจมีดังนี้
1) การตัดสินใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน Mr.Sloan ต้องการทดสอบความคิดกับความ
จริง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี ผู้บริหารคนใด ตัดสินใจแล้วหาข้อมูลสนับสนุนที่หลัง เขาจะคิดเสมอว่า การตัดสินใจที่
ถูกต้องต้องมีความคิดเห็นที่ต่างกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อไม่ให้เกิดการตัดสินงานขององค์กรเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง
2) การมีความคิดเห็นต่างคือทางเลือกของการปฏิบัติงาน การตัดสินใจโดยไม่มีทางเลือก ตั้งแต่เริ่มแรก
เป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความล้มเหลว
3) ความคิดเห็นต่างๆ ก่อให้เกิดการกระตุ้น การมีมโนภาพ นั่นคือก่อให้เกิดการมองและเข้าใจปัญหา
เก่าในมุมมองใหม่
4) นักบริหารต้องค้นหาว่าทําไม บุคลากรจึงมีความคิดเห็นต่างกัน แล้วเขาก็จะเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น
ทําการตัดสินใจได้ดีขึ้น เขาจะไม่คิดว่าคนนั้นตัดสินใจถูก คนนี้ตัดสินใจผิด
5) ประการสุ ดท้ ายที่นั กบริ หารต้องคิดคือ เรื่องนี้จําเป็น ต้องมี การตั ดสิ นใจหรือไม่ การตั ดสินใจก็
เหมือนกับการผ่าตัดทางการแพทย์ คือการแทรกแทรงระบบเดิม ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้น ถ้าหากไม่ตัดสินใจจะมีอะไร
เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจ
6) นักบริหารต้องทําการตัดสินใจ ถ้าเห็นชัดว่าผลตอบแทนมีมากกว่าค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง นัก
บริหารจะไม่ตัดสินใจ หรือตัดสินใจเท่านั้น เขาจะไม่หลีกเลี่ยงหรือประณีประนอม เมื่อมาถึงขั้นนี้การตัดสินก็พร้อม
จะทําแล้ว
7) ถ้าหากมีเสียงเรียกร้องให้ศึกษาเรื่องนี้ใหม่ เขาอาจจะถามว่า ถ้าศึกษาอีกครั้งจะมีอะไรใหม่ขึ้นมา
ไหม? จะมีประโยชน์มากกว่าไหม ถ้าหากคําตอบเป็นไม่ทราบเขาจะไม่ยอมเสียเวลา เพราะการไม่กล้าตัดสินใจก็คือ
วิถีความขี้ขลาด คนขี้ขลาดตายพันครั้ง แต่คนกล้าตายครั้งเดียว ภาษิตโบราณว่าไว้ (The coward die a
thousand deaths where the brave man dies but once.) องค์กรจ้างนักบริหารมาค้นหาสิ่งที่ดีและทําให้
เสร็จ องค์กรจ้างเขามาเพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อองค์กร ตัวเขา และสังคม นักบริหารจะไม่ตัดสินใจ
อย่างรีบร้อน เขาจะตัดสินใจเมื่อเขาแน่ใจว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ดี
เมื่อมีการตัดสินใจ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักบริหารต้องนํากลยุทธมาใช้ ทํางานร่วมกับทุกฝ่าย
และให้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน และสําคัญที่สุดต้องมีแผนสํารองไว้เมื่อจําเป็น (Ullman, 2012)
เอกสารอ้างอิง
Drucker, Peter F. (1967). The Effective Executive. New York: Harper and Row.
Ullman, Ellen. (2012). How to be an Effective Leader During Times of Change. Education Update
Volume 54: Number to, October.
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สาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา
สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน*
The Cause of Stress of Employees at Provincial Electricity Authority
of Thailand Headquarter on Department of Corporate Social
Responsibility, Department of Planning and System Development,
Department of Accounting and Finance, and Department of Internal
Audit Office
**

นางสาวพิมพ์พนิต พ่วงสมบัติ
Ms. Pimpanit Puangsombat
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา
สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน 2) เปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า สายงานบัญชี
และการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน จํานวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.8618 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมและรายด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือความเครียดจากการเผชิญหน้า เวลาในการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อม องค์กร การปฏิบัติงานและบุคคล การคาดการณ์ล่วงหน้า และสถานการณ์ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของพนักงานในการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอายุการทํางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า พนั ก งานที่ เ พศต่ า งกั น สถานภาพสมรสต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องความเครี ย ดจาก
การปฏิบัติงานและบุคคล สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับพนักงานที่มีระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และอายุงานต่างกันมี ความคิดเห็ นเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดจากองค์กร
การปฏิบัติงานและบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
The objectives of this research were to: 1) to study the opinion for causes of stress of
employees during working at Provincial Electricity Authority, Headquarters, at 4 departments
including Departments of corporate social responsibility, Department of planning and system
development, Department of accounting and finance, and Department of internal audit office for
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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the cause of stress, and 2) to compare the causes of stress of employees at Provincial Electricity
Authority classified by demography. The samples were 131 employees working at Provincial
Electricity Authority, Headquarters, including Departments of corporate social responsibility,
Department of planning and system development, Department of accounting and finance and
Department of internal audit office. The instrument employed in this study was a questionnaire
with a reliability level of 0.8618. The data was analyzed by frequency, percentage, average,
standard deviation, t-test and analysis of variance.
The results of this research indicated that: 1) the causes of stress of employees during
working both in overall and perspectives were at a medium level ranking from high to low levels
as the stress from the confrontation, time management, environmental factor, organization factor,
work and personal, forecasting, situation and personal factors; 2) the results of the employees
opinion for cause of stress in overall as compared among gender, age, education level, the
average monthly income, marital status and working period were not difference. Considering in
each perspective, it was found that the difference in gender caused the difference and marital
status caused the difference in their opinions for cause of stress from work and personal with a
statistically significant level of .05. The difference in education level, monthly income and
working period caused the different in their opinions for cause of stress from organization, work
and personal with a statistically significant level of .05.
ความนํา
ความเครียดเป็นกระบวนการของชีวิตส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากบุคคลต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตลอดเวลา มีผลต่อบุคคลทั้งด้านบวกและลบ แต่ยังสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขได้ (บุญวดี เพชรรัตน์, 2532, หน้า 1) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเครียดของบุคคล การรับรู้
ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความเครียดที่เกิดในระดับต่ําเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคล
ตื่นตัว กระตือรือร้นและท้าทายความสามารถ ความเครียดในระดับปานกลางที่คงอยู่นาน และความเครียดใน
ระดับสูงจะทําให้บุคคลรู้สึกว่าถูกคุกคาม ก่อให้เกิดโรคทางกายและอาการทางจิตได้ จะทําให้เกิดความเหนื่อยหน่าย
หรือทําให้เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงได้และมีผลทําให้เกิดการลาป่วย ขาดงาน ลาออก ประสิทธิภาพและผลผลิตของ
องค์กรลดลงได้ (กรมสุขภาพจิต, 2539, หน้า 3) ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดจากการที่พนักงานบางส่วนไม่สามารถ
จัดการกับความเครียดที่มีอยู่ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสม ถือเป็นปัญหาสําคัญในการ
บริหารบุคลากร บางคนอาจคิดว่า ปัญหาเรื่องการหยุดงานหรือการลาออกของพนักงานนั้นไม่มีความสําคัญ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนและค่าใช้จ่ายให้กับองค์การอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการสูญเสียเวลาที่ต้องจัดหรือมอบหมายงานแทนพนักงานที่ลาหยุดไป ข้อเสียในกระบวนการผลิต เนื่องจากคน
มาแทนไม่เก่งหรือไม่ชํานาญในงานนั้น อีกทั้งยังอาจทําให้ส่งงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
นําไปสู่ความเสียหายให้แก่องค์การได้ทั้งสิ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สินและความรับผิดชอบขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้นมา
ดําเนินการ วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ การผลิตจัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจําหน่าย 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภู มิ ภาคมีภ ารกิ จในการบริ การไฟฟ้ าให้ แก่ ประชาชนในเขตรั บผิดชอบทั่วประเทศ โดย
วางเป้าหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
10

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. ปรับปรุงการจัดหาและการบริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมั่นคง สม่ําเสมอ
เชื่ อถือ ได้ เพี ยงพอและรวดเร็วทั น ต่ อความต้ องการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าที่ เพิ่ ม ขึ้น และสอดคล้ องกั บสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากิจการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เลี้ยงตนเองได้ มีกําไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอ
แก่การขยายงาน
3. พัฒนาการบริหารงานองค์กร การบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
จากลักษณะการทํางาน พบว่า พนักงานบางส่วนเกิดความเครียดจากการทํางาน มีความกังวล หงุดหงิด
ขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน บางรายเป็นโรคกระเพาะอาหารระดับเริ่มแรก และมีอาการนอนไม่หลับ หรือ
หลับไม่สนิท ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานจาก กรมสุขภาพจิต (2546, หน้า 2) ที่กล่าวถึงความเครียด
จากการทํางานว่าจะก่อให้เกิดความกดดันทางจิตใจ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
สาเหตุสําคัญของความเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เบาหวาน ภูมิแพ้ จิตใจท้อแท้ หงุดหงิด
เหนื่อยหน่ายกับชีวิต เป็นต้น บางกรณีถึงขั้นทําร้ายตนเอง
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ค วามเครี ย ดของพนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และ
สํานักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากทั้ง 4 สายงานมีลักษณะงานที่มีความเครียดทางอารมณ์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเพื่อลดสถานการณ์ที่จะทําให้เกิดความเครียดใน
การปฏิบัตงิ าน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับของสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
สายงานกิ จ การสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม สายงานวางแผนและพั ฒ นา สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น และสํ า นั ก งาน
ตรวจสอบภายใน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจัย
สาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหน้าที่เป็นพนักงานประจํา โดยได้รับเงินเดือนเป็นรายเดือน จํานวน 809
คน (ที่มา : กองพนักงาน ณ ตุลาคม 2556)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 131 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอายุการทํางาน
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของความเครียด ซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัย
เกี่ยวกับบุคคล ความเครียดจากเวลา ความเครียดจากงานและบุคคล ความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ ความเครียด
เนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้า และความเครียดจากการเผชิญหน้า ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ด้วยวิธีสะดวกโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน
131 คน และ ขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บในช่วงวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับแบบสอบถาม
คืนมาจํานวน 131 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ
LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่
สายงานกิ จ การสั งคมและสิ่ง แวดล้ อ ม สายงานวางแผนและพั ฒ นา สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น และสํ า นั ก งาน
ตรวจสอบภายใน จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและ
การเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา
สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักงานตรวจสอบภายใน
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.70 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 39.70
รองลงมา 41-50 ปี ร้อยละ 26.70 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 71.00 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ
18.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 42.70 รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 26.00
สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.10 รองลงมา โสด ร้อยละ 36.60 อายุการทํางาน 10-20 ปีและมากกว่า 30 ปี ร้อยละ
30.50 รองลงมา น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 21.40
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2. ระดับสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน
พนักงานมีระดับสาเหตุของความเครียดซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัย
เกี่ยวกับบุคคล ความเครียดจากเวลา ความเครียดจากงานและบุคคล ความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ ความเครียด
เนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้า และความเครียดจากการเผชิญหน้า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05-3.47) ทุกรายการ คือ
1. มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. ปริมาณงานของท่านมีความเหมาะสม
3. ท่านมีอุปกรณ์สํานักงานที่ครบครันและเอื้อต่อการทํางาน
4. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานของท่าน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี 41–50 ปี และมากกว่า 50 ปี ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–20,000 บาท 30,001–40,000 บาท
และมากกว่า 40,000 บาท สถานภาพ โสด อายุการทํางานน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 30 ปี
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.14–3.29) ทุกรายการ คือ
1. ความเป็นผู้นําของหัวหน้างาน
2. ความสะดวกสบายจากหน่วยงาน
3. ความเป็นกันเองของหัวหน้างาน
4. ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน
5. งานของท่านที่ได้รับมอบหมายต้องค้นคิดสิ่งใหม่ ๆ หรือ คิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เสมอ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี
ระดั บการศึกษาต่ํากว่ าปริ ญ ญาตรี และปริญ ญาตรี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือ น 30,001–40,000 บาท และมากกว่า
40,000 บาท สถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อายุการทํางาน 10-20 ปี และมากกว่า 30 ปี
ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.85 – 3.23) ทุกรายการคือ
1. ท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านเข้ากันได้ดี
2. ท่านกับหัวหน้างานเข้ากันได้ดี
3. ค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลกับการทํางานของท่าน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอายุการทํางาน
ความเครียดจากเวลา
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.22 – 3.27) ทุกรายการ คือ
1. งานที่ท่านทําต้องแข่งกับเวลา ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ท่านมีเวลาในการทํางานที่ได้รับมอบหมายน้อยเกินไป
3. การจัดพนักงานให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
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4. ท่านตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอายุการทํางาน
ความเครียดจากงานและบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.12–3.25) ทุกรายการ คือ
1. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
2. ท่านได้รับการแนะนําและสนับสนุนจากหัวหน้างาน
3. ท่านได้รับคําปรึกษาจากหัวหน้างานเป็นอย่างดี
4. เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 30,001 – 40,000
บาท และมากกว่า 40,000 บาท ทุกลุ่มสถานภาพสมรส อายุการทํางาน 10 - 20 ปี 20 – 30 ปี และมากกว่า 30 ปี
ความเครียดเนื่องจากสถานการณ์
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.11 – 3.19) ทุกรายการ คือ
1. การจราจรติดขัด
2. ท่านมีความสุขกับการทํางานประจําวัน
3. สิ่งแวดล้อมในที่ทํางานทําให้เกิดความเครียด
4. เพื่อนร่วมงานทําให้ท่านรู้สึกรําคาญและหงุดหงิด
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท
และมากกว่า 40,000 บาท ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอายุการทํางาน
ความเครียดเนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้า
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.06 – 3.31) ทุกรายการ คือ
1. กลัวการทํางานที่ผิดพลาด
2. ความไม่แน่นอนจากสถานที่ทํางาน
3. ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท ทุก
กลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอายุการทํางาน
ความเครียดเนื่องจากการเผชิญหน้า
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.21 – 3.46) ทุกรายการ คือ
1. เพื่อนร่วมงานมักแก่งแย่งชิงดีกับท่าน
2. หัวหน้ามีลักษณะการเป็นผู้นํา
3. ความขัดแย้งกับบุคคลในหน่วยงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานเพศชาย อายุน้อยกว่ า 30 ปี 30 – 40 ปี และมากกว่า 50 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท สถานภาพ โสด และหม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อายุการทํางานน้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี และมากกว่า 30 ปี
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3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน
และสํานักตรวจสอบภายใน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของคะแนนระดับ สาเหตุของความเครียดของพนัก งานการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน
และสํานักตรวจสอบภายใน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและอายุการทํางาน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีแสงสว่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
2. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานของท่าน
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. ท่านมีอุปกรณ์สํานักงานที่ครบครันและเอื้อต่อการทํางาน
2. มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ปริมาณงานของท่านมี
ความเหมาะสม
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
ความเป็นผู้นําของหัวหน้างาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ความสะดวกสบายจากหน่วยงาน
2. ความเป็นผู้นําของหัวหน้างาน
3. ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ งานของท่านที่
ได้รับมอบหมายต้องค้นคิดสิ่งใหม่ๆ หรือคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสมอ
ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ ท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านเข้ากันได้ดี
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และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านกับหัวหน้างานเข้า
กันได้ดี
ความเครียดจากเวลา
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมี
เวลาในการทํางานที่ได้รับมอบหมายน้อยเกินไป
ความเครียดจากงานและบุคคล
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
2. ท่านได้รับคําปรึกษาจากหัวหน้างานเป็นอย่างดี
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง สาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน ได้ข้อมูลที่
ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน
พนักงานมีระดับสาเหตุความเครียดซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคล ความเครียดจากเวลา ความเครียดจากงานและบุ คคล ความเครียดเนื่อ งจากสถานการณ์ ความเครีย ด
เนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้า และความเครียดจากการเผชิญหน้า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.23) ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) ปัจจัย
เกี่ยวกับบุคคล พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07) ความเครียดจากเวลา พนักงาน
มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) ความเครียดจากงานและบุคคล พนักงานมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20) ความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.16) ความเครียดเนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.20) ความเครียดเนื่องจากการเผชิญหน้า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.33)
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ จตุรงค์ สะดวกการ (2542, หน้า 32-33) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิด
ความเครียด เนื่องจากเวลาไม่พอที่จะทํางานได้สําเร็จหรือมีเวลามากเกินไป ความเครียดเนื่องจากสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน หรือความขัดแย้งกับบุคคลอื่น ความเครียดทางจิตใจ (psychological stress) เป็นกระบวนตอบโต้
ทางด้านจิตใจต่อสิ่งที่มาคุกคาม ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากสิ่งภายนอก หรือภายในตัวบุคคลเอง ส่วนใหญ่จะมาจาก
ความขัดแย้ง (conflict) ความคับข้องใจ (frustration) ความวิตกกังวล (anxiety) หรือได้รับความกระทบกระเทือน
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ใจอย่างรุนแรง (psychic trauma) และสอดคล้องกับแนวคิดของจตุพร เพ็งชัย (2534, หน้า 52) กล่าวว่าบุคคลแต่
ละคนจะมีระดับความเครียดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางด้านจิตใจและสิ่งแวดล้อม พบว่าความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจําวันได้ เช่น ทําให้นอนไม่หลับ เกิดอาการกินมากกว่าปกติ ติด
ยาเสพย์ติด เป็นต้น
จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของความเครียดเป็นสถานการณ์ในการปฏิบัติงานที่เข้ามา
คุกคามบุคคลบ่อยครั้ง หรือถูกคุกคามเป็นเวลานานขึ้น เป็นวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทําให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ใน
ระหว่างความสําเร็จและความล้มเหลว ไม่อาจแก้ไขหรือปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว อาจเกิดเป็นชั่วโมงหรือหลาย
ชั่วโมงจนกระทั่งเป็นวัน เช่นความเครียดจากการทํางานหนัก ทํางานมากเกินไป ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ การ
เจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงนัก เป็นต้น ระดับความเครียดปานกลางนี้ เป็นระดับที่ร่างกายและจิตใจตอบสนองโดยการต่อสู้
กับความเครียดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ พฤติกรรม อารมณ์ และความนึกคิด มีผลทําให้บุคคลมีการแสดงออก
ของความเครียด หรือผ่อนคลายความเครียดลง จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กลับเข้าสู่สภาพปกติ ถ้า
ความเครียดมีระยะเวลานาน จะทําให้เกิดโรคทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคกระเพาะ เป็นต้น และเป็นผลให้บุคคลที่
เครียดนี้แก่เร็วกว่าที่ควรและอายุสั้น
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน
และสํานักตรวจสอบภายใน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับสาเหตุความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และ
สํานักตรวจสอบภายใน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและอายุการทํางาน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังนี้
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความเครียดจากงานและบุคคล พนักงานที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins, 1996 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,
2541, หน้า 290) กล่าวว่า แบบจําลองความเครียด แสดงปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด
ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ และปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล และปัจจัยทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าว จะเป็นสาเหตุสําคัญในการเกิดความเครียดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างและลักษณะของบุคคลแต่ละ
คน เช่ น ประสบการณ์ จ ากการทํ า งาน บุ ค ลิ ก ภาพ หรื อ การรั บ รู้ ใ นสิ่ ง ต่ า ง ๆ และจากการที่ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ
ความเครียด ก็จะเกิดอาการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คืออาการทางร่างกาย อาการทาง
จิตใจ และอาการทางพฤติกรรม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ หาดเหมันต์ (2552, หน้า 27) ศึกษา
เรื่องปัจจัยทางด้านความเครียดที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการทํางานในด้านความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลงานวิจัยที่ได้พบว่า ปัญหาเรื่องความเครียดเป็นปัญหาที่สําคัญที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน และพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน สถานภาพสมรส และ
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อายุงานแตกต่างกัน พบว่าพนักงานมีระดับความเครียดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ มี
อายุมากกว่า 50 ปี การที่จะพัฒนาทําได้ยากและผู้ที่มีอายุการทํางาน 10–20 ปี และมากกว่า 30 ปี ยากต่อการ
ปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องสาเหตุของความเครียดของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานวางแผนและพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสํานักตรวจสอบภายใน มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านปัจจัยสาเหตุความเครียด ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคล ควรมีการจัดอุปกรณ์สํานักงานอย่างครบครันเพื่อเอื้ออํานวยต่อการทํางาน และจัดสถานที่ทํางานให้มีแสง
สว่างเพียงพอสําหรับพนักงาน และควรปรับอัตราค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อลดสาเหตุความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน ควรลดความกดดันจากการทํางานผิดพลาด หัวหน้างานมีความเป็นผู้นําและเป็นกันเองโดยไม่สร้างความ
กดดันในการทํางานให้กับพนักงาน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสาเหตุความเครียดได้ทั้งสิ้น ควรให้พนักงานกับหัวหน้างาน
ทํางานด้วยความร่วมมือกัน ปฏิบัติงานด้วยความอดทน สามารถเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ไม่มีการ
แข่งขัน และพบว่านักงานส่วนใหญ่มีสาเหตุความเครียดเนื่องจากเวลา
2. สาเหตุความเครียด ได้แก่ ความเครียดจากเวลา ความเครียดจากงานและบุคคล ควรมีการจัด
กําหนดเวลาในการทํางานให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างเพียงพอ ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยเกินไป
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันต่อเวลา และควรมีการจัดสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้พนักงาน โดยลดความขัดแย้งกับบุคคลอื่น ให้พนักงานหรือเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน และหัวหน้างานควรให้คําปรึกษากับลูกน้องเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน เพื่อนําผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขการทํางานของพนักงานใน
องค์กร
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุของความเครียดด้านอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดจากการ
ทํางานของพนักงาน เพื่อนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด*
Degree of Organizational Commitment of Employees of Aeronautical
Radio of Thailand Ltd
**

นายเอนก พุฒเล็ก
Mr. Anake Putlek
บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํ า กั ด และ 2) เปรี ย บเที ย บระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน จํ า แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ พนั ก งานของบริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด จํ า นวน 308 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.9396 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ
ทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่องอค์กรของบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ด้าน
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือโครงสร้างขององค์กร คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน/คือประสบการณ์ในการทํางาน 2) ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํ ากัด จํ าแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส ระดั บการศึก ษา รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และจําแนกอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน
พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกี่ยวกับ
บทบาทในการทํางานมีความชัดเจน ด้านประสบการณ์ในการทํางาน พนักงานที่มีเพศ อายุต่างกัน มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 เกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน ความคิดเห็นที่เสนอได้รับ การยอมรั บและนําไปใช้ พัฒนาการทํางาน ด้านความสัมพัน ธ์ภายในองค์กร
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกี่ยวกับ
การรู้สึกยินดีที่ได้ทํางานภายในองค์กร
Abstract
The objectives of this research were: 1) to investigate the degree of organizational
commitment of employees of Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI) and 2) compare
the organizational commitment classified by demography. Sample group included 308
employees of AEROTHAI. Questionnaires were used as a research tool with 0.9396 confidence
level. Statistic measurement used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
and variance analysis.
The results revealed that: 1) overall organizational commitment was at high level.
Examining each aspect, there were 3 aspects at high level which were from high to low:
organization structure, job description and organizational relationship while working experience
was at moderate level. 2) comparing the mean score of organizational commitment classified by
gender, marital status, education, monthly income and working time had no significant
differencess, but comparing by age had significant difference at .01. Comparing in each aspect
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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indicated that employees who were at different age had commitment in job description aspect
significantly different at .01. Job description should be clear cut. Employees who had different
gender and age had commitment in working experience aspect significantly different at .01 and
.05, respectively in terms of respect from colleague, accepted commentary and working
development. Employees who were at different age had commitment in organizational
relationship aspect significantly different at .01 in terms of job satisfaction.
ความนํา

บุคลากรในองค์กรนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน การปฏิบัติงานใดๆ จะ
ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ขึ้นอยู่กับการทํางานของบุคลากรเป็นสําคัญ ดังนั้น
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของการบริหารงานถึงแม้ว่า วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ จะเพียบพร้อมเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถทําให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายได้ทั้งหมด
ถ้าบุคลากรเป็นผู้ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลหรือบุคลากรในหน่วยงานมีความสําคัญเช่นนี้แล้ว จึง
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องบํารุงรักษาเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นอยู่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้นาน
ที่สุด จนกระทั่งบุคลากรเหล่านั้นเกษียณอายุออกจากงานไป
การเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้เกิดแก่บุคลากร นับเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาไม่ควร
มองข้าม และต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญในการนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ เมื่อบุคลากรมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานแล้วคนเหล่านั้นก็จะทุ่มเทและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานอย่างมหาศาล โดยเฉพาะความผูกพันต่อองค์กรของบุคคล
ที่ทํางานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ ให้
ได้ตามมาตรฐานสากล
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลัก
เกี่ยวข้องกับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริการสื่อสารการบินและบริการการเดินอากาศดังนั้นความ
ผูกพันของบุคคลากรต่อองค์กรจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะองค์กรใดถ้าสมาชิกมีความผูกพันต่อองค์กรสูง องค์กร
นั้นจะบรรลุ เป้ าหมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ได้ ง่า ยขึ้น ทั้ งนี้ เ พราะสมาชิ กจะมี ความเชื่ อ มั่ น ต่ อนโยบาย เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และค่านิยมขององค์กรก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร นอกจากนี้
ยังจะทําให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกองค์กร ไม่คิดจะลาออก โอน หรือย้ายไปที่อื่น
ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง
จะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ํา (Steers, 1979, p.374) ดังนั้นหากองค์กรสามารถทําให้
บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรได้มากเท่าใด ก็จะทําให้บุคลากรเหล่านั้นมีความปรารถนาที่จะอยู่เป็น
สมาชิกขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น และพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่
และด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร จึงมีความสนในที่จะศึกษาเรื่องระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการเสริม สร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กร ทํางานด้วยความร่วมมืออย่างเต็มใจ มี
คุณภาพ และนําพาองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตัวเอง และองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจัย
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
1. ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวนประมาณ
1,540 ราย (ข้อมูลจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด, 2556)
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 308 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ข้อ
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ โครงสร้างขององค์การ คุณลักษณะ
ของงานและบทบาทในการทํางาน ประสบการณ์ ในการทํางานและความสัม พัน ธ์ภายในองค์กรจํ านวน 30 ข้ อ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จัย ได้ ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ส ะดวก ด้ ว ยการขอความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ พ นั ก งานที่
ปฏิบัติงานในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล
จํานวน 308 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 308 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F–test
และ LSD ดังนี้
1./วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2./วิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3./เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t–test และ F-test
4./เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1./สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.71 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 52.27 รองลงมา
30-40 ปี ร้อยละ 24.68 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.90 รองลงมา หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 24.36 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 51.95 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 30.52 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–80,000 บาท
ร้อยละ 36.36 รองลงมา 15,000-40,000 บาท ร้อยละ 34.42 ระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน 11–20 ปี ร้อยละ
33.44 รองลงมา 5–10 ปี ร้อยละ 29.22
2. การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้างขององค์กร พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 – 4.03) ทุกรายการ 5 อันดับแรก
ได้แก่
1. เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกําหนดนโยบาย
2. มีการกระจายอํานาจ ลงสู่ระดับล่าง
3. บริษัทมีการจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
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4. บริษัทมีระบบการทํางานที่มีแบบแผน
5. กฎระเบียบ นโยบาย มีความชัดเจน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท 15,000 – 40,000 บาท และ
40,001- 80,000 บาท ทุกกลุ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73 – 3.97)
จํานวน 9 รายการ 5 อันดับแรก ได้แก่
1. ลักษณะงานที่ทํามีโอกาสก้าวหน้า
2. ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในหลายด้ า นเพื่ อ รองรั บ งานที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง งานที่ ทํ า มี ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็จของบริษัท
3. บริษัทให้โอกาสท่านในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของท่านเป็นประจํา
4. ลักษณะงาน เป็นงานที่มีอิสระในการทํางาน
5. บทบาทในการทํางานมีความชัดเจน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 30 – 40 ปี และ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส และหม้าย/
หย่าร้าง ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 40,000 บาท 40,00180,000 บาท และ 80,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี 11 – 20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55–3.88) จํานวน 5
รายการ คือ
1. บริษัทมีชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดี
2. ระบบการพิจารณาความดี ความชอบที่เป็นธรรม
3. สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน
4. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พัฒนาการทํางาน
5. ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานที่อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท และ 15,000 – 40,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 20 ปี
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70 – 3.84) ทุกรายการ คือ
1. ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานขององค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุงาน
2. ท่านรู้สึกยินดีที่ได้ทํางานภายในองค์กร
3. เมื่อท่านทํางานภายในองค์กรนานขึ้น ยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ50 ปีขึ้นไป ทุก
กลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3./การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด จําแนกตามเพศ พบว่าพนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวม จําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้างขององค์กร
พนัก งานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็ นโดยรวมพบว่า ไม่แ ตกต่ างกันอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทมีระบบ
การทํางานที่มีแบบแผน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
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1. มีการกระจายอํานาจ ลงสู่ระดับล่าง
2. บริษัทมีการจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
พนักงานที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
2. บริษัทมีการจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการกระจายอํานาจ ลงสู่ระดับล่าง
2. การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน
พนักงานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. บทบาทในการทํางานมีความชัดเจน
2. งานที่ทําเป็นงานที่มีความท้าทาย
3. ลักษณะงานที่ทํามีโอกาสก้าวหน้า
4. บริษัทให้โอกาสท่านในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของท่านเป็นประจํา
5. ลักษณะงาน เป็นงานที่มีอิสระในการทํางาน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือบริษัทให้ผลตอบแทนต่อ
การทํางานที่ดี
พนักงานที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
บทบาทในการทํางานสอดคล้องกับตัวท่าน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บทบาทในการทํางานมีความชัดเจน
2. บริษัทให้ผลตอบแทนต่อการทํางานที่ดี
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บทบาทในการทํางาน
2. ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในหลายด้ า นเพื่ อ รองรั บ งานที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง งานที่ ทํ า มี ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็จของบริษัท
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ บริษัทให้ผลตอบแทนต่อการทํางานที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บทบาทในการทํางาน
สอดคล้องกับตัวท่าน
ประสบการณ์ในการทํางาน
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
2. ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
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พนักงานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พัฒนาการทํางาน
2. ท่านมีความสําคัญต่อบริษัท
3. บริษัทมีชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. เมื่อประสบปัญหาผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
2. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
พนักงานที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พัฒนาการทํางาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ ระบบการพิจารณาความดี ความชอบที่เป็นธรรม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สัมพันธภาพที่ดีของ
ทีมงาน
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เมื่อท่าน
ทํางานภายในองค์กรนานขึ้น ยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
พนักงานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมี
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานขององค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุงาน
พนักงานที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
ท่านรู้สึกยินดีที่ได้ทํางานภายในองค์กร
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ เมื่อท่านทํางานภายในองค์กรนานขึ้น ยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
และแตกต่ างกัน อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํ านวน 1 รายการ คือ ท่ านรู้สึกยินดีที่ได้
ทํางานภายในองค์กร
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้
ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1./สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
60.71 อายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 52.27 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.95
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 80,000 บาท ร้อยละ 36.36 ระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน 11 – 20 ปี ร้อยละ
33.44
2./การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โครงสร้างขององค์กร พนักงานมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน พนักงานมีความ
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คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) ความสัมพันธ์ภายในองค์กร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.79) และประสบการณ์ในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12)
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers Porter (1983) พบว่า โครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ของการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน การกําหนดหน้าที่ชัดเจน การกระจายอํานาจ กระจายงาน การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ คุณลักษณะที่สัมพันธ์กับบทบาทของงาน การปรับปรุงงานให้ดี
ขึ้น งานที่มีคุณค่าจะนําไปสู่การเพิ่มความผูกพัน บทบาทที่ชัดเจน และบทบาทที่สอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความผูกพันต่อองค์กร คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร ระดับ
การศึกษา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และประสบการณ์ในงาน เป็นประสบการณ์ที่บุคคลพบในระหว่างการทํางานเป็น
ความผูกพันทางจิตวิทยากับองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อกลุ่มผู้ร่วมงาน ความพึ่งพาได้ของผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์กรในแง่หนึ่งของงานเท่านั้น และค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ
มากกว่าความพึงพอใจ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรทํางานได้ดีขึ้น และยังเป็นตัวชี้ถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิภาพขององค์กร และยังเป็นตัวทํานายอัตราการลาออกได้ดีกว่า
ความพึงพอใจในการทํางาน
จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีความผูกพันอย่างแท้จริงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจการขององค์กรในระดับสูง พนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูง มักจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่
ต่อไป เพื่อทํางานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตนเองเลื่อมใสและศรัทธา โดยใช้ความพยายามอย่างมากในการทํางาน
ให้กับองค์กร ซึ่งในหลาย ๆ กรณี ความพยายามดังกล่าวมีผลทําให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงกว่าคนอื่น และ
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กรจะรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น และมองเห็น
แนวทางที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้สําเร็จ
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการ
บิ น แห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด จํ าแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับระดับ ความผูกพันต่ อองค์กร ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร พนักงานที่มีเพศ และอายุต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ความสัมพันธ์ภายในองค์กร
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Mowday, Porter and Steers (1982) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะงานที่ทํา (job or role-related) ความสําคัญของลักษณะงานที่
รับผิดชอบงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสความก้าวหน้า ความมีอิสระในการทํางาน และ
ความไม่คลุมเครือของบทบาท ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํางานในองค์กร (work experiences) ความเชื่อถือต่อ
องค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร และระบบการพิจาณาความดีความชอบ ลักษณะโครงสร้างของ
องค์กร (structural characteristics) ลักษณะการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
จากผลงานวิจัยที่ได้พบว่า ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความจงรักภักดีและความ
ห่วงใยต่อองค์กร และความสอดคล้องในด้านเป้าหมาย ค่านิยมต่อองค์กร ตลอดจนความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิก
ขององค์กร และปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์กรได้แก่อายุที่แตกต่างกันทําให้พนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่ต่างกันออกไป
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ประสบการณ์ในการทํางาน และความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร บริษัทควรรักษาชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดี มีการจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชากระจายอํานาจ ลงสู่ระดับ
ล่าง ระบบการทํางานมีแบบแผน ในการทํางานอย่างชัดเจน เมื่อประสบปัญหาผู้บังคับบัญชาควรช่วยแก้ไขปัญหา
และสร้างความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีกับพนักงาน บริษัทควรมีระบบการพิจารณาความดี ความชอบให้ผลตอบแทน
ในการทํางานที่เป็นธรรม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาทักษะเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะงานที่ทําเป็นงานที่มีอิสระมีความก้าวหน้า บทบาทในการทํางานมีความสอดคล้องกับงานที่ทําเป็นงานที่มี
ความท้าทาย รวมทั้งให้พนักงานมีอิสระในการทํางาน สามารถปฎิบัติงานในหลายด้านเพื่อรองรับงานที่หลากหลาย
ได้รับการการสนับสนุน การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พัฒนาการ
ทํางาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงานทําให้พนักงานรู้สึกมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จภายในองค์กร เมื่อ
พนักงานทํางานภายในองค์กรนาน ยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรและรู้สึกยินดีที่ได้ทํางานภายในองค์กร มีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานขององค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุงาน องค์กรควรมีการประชุมกลุ่มย่อยพนักงานแยกตาม
กลุ่มงาน หรือตามระดับของพนักงาน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงานจนถึงหัวหน้างาน โดยมีทีมผู้บริหารรับฟัง
ปัญ หาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การทํ างาน การบริห ารงาน ตลอดจนสอบถามข้อ คั บ ข้ องใจหรื อความขั ดแย้ งของ
พนักงาน ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสนใจในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ หากปัญหาได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม ก็สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานถือว่าเป็นทุนมนุษย์ขององค์กรทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ได้ แ ก่ ลั ก ษณะบุ ค คล ลั ก ษณะงาน ลั ก ษณะองค์ ก ร และ
ประสบการณ์จากการทํางาน ของบุคคลแต่ละคน ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจและ
ส่งผลทางอ้อมต่อขวัญและกําลังใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น หากปัจจัยเหล่านี้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลได้ บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร
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ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร*
Marketing Mix Affecting Customers’ Buying Decision on Inkjet Printer
Model Draf Station of
Eastech Digital Technology Co., Ltd., Bangkok.
**

นางสาวบัวแก้ว ดวงศรี
Miss. Buakaew Duangsri
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ บริ ษัท อี สเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํ ากัด กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบส่ วนประสม
การตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด
จํานวน 92 คน เครื่องมือ ที่ใ ช้ ในการวิจัย เป็น แบบสอบถามมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ ได้ ค่าความเชื่อมั่น .90
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของการหาค่าเฉลี่ย
โดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าให้ความสําคัญในการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์
ลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านราคา ลูกค้าให้
ความสําคัญในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพต่างกัน ให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าลูกค้าที่มีอายุต่างกันให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความสําคัญด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the marketing mix affecting customers’
buying decision on inkjet printer model Draf Station of Eastech Digital Technology Co., Ltd.,
Bangkok and 2) to compare the marketing mix affecting customers’ buying decision on inkjet
printer classified by personal factors. Sample group included 92 customers. Questionnaires were
used as a research tool at confidence level of .90. Statistic measurement used was frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and variance analysis.
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
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The results indicated that: 1) in an overall the marketing mix affecting customers’ buying
decision on inkjet printer model Draf Station was at medium level for product, price, channel of
distribution, and promotion issues. Observing each issue, the buying decision had high level for
product issue, but it had medium level for promotion, channel of distribution, and price issues. 2)
comparison of the marketing mix, a customers’ buying decision found that customers who had
different monthly income and occupation had significantly different opinion at .01 statistical
analyses. Comparisons of in each issue, the opinion of customers who were different at age were
significantly different on promotion issue at .05. Different monthly income and occupation had an
opinion significantly different on price and promotion issues at .01. On the other hand, different
occupation were significantly different on price and promotion issue at .05.
ความนํา
การแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนี้ ทําให้เราต้องปรับเปลี่ยน
ตัวเอง และองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและองค์กร
เมื่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้รับเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กรของตน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ จึงต้องวางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสารข้อมูลหรือยุคแห่งสารสนเทศ ส่งผลให้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ นับตั้งแต่ด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการ โลกเศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็ว
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเรามีมากขึ้น เป็นผลให้อุตสาหกรรมการพิมพ์กราฟิก เช่น บริษัท ออกแบบโฆษณาส่วน
บุคคลสํานักพิมพ์วิสาหกิจการพิมพ์ ที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การออกแบบสร้างสรรค์ เจ้าของโฆษณาซัพพลายเออร์ที่
มีความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบให้บริการการพิมพ์และผู้ใช้รูปแบบการพิมพ์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมของ
การเชื่อมโยงผ่านการเลือกของอุปกรณ์ วัสดุ การเลือกของกระบวนการทางเทคโนโลยี
รูปแบบเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่กว้างสามารถแบ่งออกเป็นเครื่องการพิมพ์รูปแบบขนาดใหญ่และ
ซูเปอร์เครื่องฉีดพ่นกว้างซึ่งสามารถเข้าถึงมากกว่า 3 เมตรกว้างสุด ข้อดีของรูปแบบอิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ในหลาย
แง่มุมดังต่อไปนี้การไหลของซุปเปอร์กว้างปัจเจกของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายของวัสดุ สามารถทําให้
โปสเตอร์โฆษณาที่มีสีสันเช่นพื้นที่ขนาดใหญ่ตําแหน่งที่สูงซึ่งสามารถดูได้ที่ป้ายทางหลวงโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ ฯลฯ ยังสามารถทําให้ความละเอียดสูงมีมูลค่าการชื่นชมสูงของภาพส่วนตัวในร่มหรือกลางแจ้ง การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ วัสดุส่วนใหญ่รวมถึงผ้าพิมพ์โฆษณากระดาษมันเหงือก PP ผ้าสังเคราะห์และความวิจิตรสูง
ของผ้าไหม ฯลฯ พื้นผิวเหล่านี้มีคุณภาพที่ชัดเจนและใช้ความแข็งแรงสูงทนทานข้อดีประสิทธิภาพการทํางานที่
ยาวนานเหมาะสําหรับกลางแจ้งหรือในร่มที่บันทึกไว้เป็นเวลานาน งานพิมพ์อิงค์เจ็ทเป็นงานพิมพ์รูปภาพ หรือ
เหมาะสําหรับที่มีรูปแบบหลากหลายสี ตามที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้สวยงามไม่จํากัดรูปแบบ สามารถผลิต
งานด่วน ได้รวดเร็ว สวย ราคาถูก อายุการใช้งานความคงทนด้านหมึกพิมพ์ อายุการใช้งาน 1 ปี และ 3 ปี ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพหมึกของเครื่องพิมพ์ ความคมชัดของงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ขึ้นอยู่กับการทําไฟล์งานตอนออกแบบ และ
คุณสมบัติของเครื่อง วัสดุในการผลิตชิ้นงานนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งาน ตัวอย่างวัสดุเช่น ไวนิล
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและประกอบกับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด สิ่งพิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าในแง่ของการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ต่า งๆ การศึ กษา รวมถึ ง การใช้ เทคโนโลยี อิ งค์ เจ็ ท นวั ต กรรมเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งวั สดุ ใ หม่ ทํ า ให้
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เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทในความเร็วสามารถตอบสนองฟังก์ชั่น เช่นระดับความสมดุลของสีดําและสีขาวและสีของการ
พิมพ์ความต้องการการทํางานขององค์กรที่เกิดขึ้น
โลกของการพิมพ์ดิจิตอลแบบกว้างเป็นโลกของการพิมพ์ที่รวดเร็วของภาพที่กําหนดเองโดยปกติมักจะวิ่ง
ระยะสั้น บู๊ทแสดงการค้าอาจต้องแสดงบนผนังกระจกหรือบนโต๊ะกระจก หรือร้านอาหารอาจจะมีโลโก้ของพวกเขา
ที่หน้าต่างของพวกเขา ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทนั้นควรจะมีการวางแผนในการเลือกซื้อไว้ก่อนล่วงหน้า
มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์ ในแต่ละครั้งว่าจะต้องเลือกชื่อยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยีล่วง
ไปข้างหน้า ไม่ตกรุ่นเร็วเกินไป เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความนิยมมากในการพิมพ์
งานที่ เกี่ยวข้องกับภาพต่าง ๆ เหตุผลที่ทําให้เราเลือกที่จะใช้การพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท(Inkjet) เพื่อให้งานป้ายโฆษณา
ของเรามีคุณภาพดี สวย และที่สําคัญ เราใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท(Inkjet) ทําให้งานที่ออกมาสวยงามและคมชัดมาก ๆ
การพิมพ์ป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ท เพื่อโฆษณาสินค้า หรือบริการ กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เช่นแม้ขณะขับรถ ก็
ยังโฆษณาได้ด้วยการติดป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ทบนรถยนต์ ติดป้ายโฆษณาไว้ข้างทาง ติดป้ายโฆษณาไว้บนตึกสูง ติด
ป้ายโฆษณาบนบิลบอร์ด(Billboard)หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลของตลาดเครื่องพิมพ์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพิ่มยอดขาย ส่งผลต่อความอยู่รอดของกิจการในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ บริษัท
อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ เปรีย บเที ยบส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตั ดสินใจซื้อเครื่ องพิม พ์อิ งค์เจ็ ทรุ่ นดร๊ าฟ สเตชั่ น
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอล
เทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค
ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร จํานวนโดยเฉลี่ย 120 คน (ที่มา : ฝ่ายการตลาด เดือน มีนาคมพฤษภาคม 2557)
2. กลุ่มตัวอย่าง เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and
Morgan (1970, p. 608) ได้จํานวน 92 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้
2./การจั ด ทํ า โครงสร้ า งของแบบสอบถาม ให้ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ครั้ ง นี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ รวมทั้งหมดจํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น แบ่งออกเป็น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จํานวน 28 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
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การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีแบบสะดวก (convenient sampling) จากลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทรุ่น ดร๊าฟ สเตชั่น ในบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร ด้วยการขอความร่วมมือจาก
ลูกค้ าที่เข้ ามาซื้ อเครื่องพิ มพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊ าฟ สเตชั่น ในบริ ษัท อี สเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากั ด และขอรั บคื น
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1–20 พฤษภาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 92
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ
สเตชั่น ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจ
ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่
ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.13 อายุ 41–50
ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมา 30–40 ปี ร้อยละ 35.87 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.61 รองลงมาสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 23.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 53.26 รองลงมา 500,000–1 ล้านบาท
ร้อยละ 29.35 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 55.43 รองลงมา ค้าขาย ร้อยละ 35.87
2. การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดราฟ สเตชั่น ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ
สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51–4.37) จํานวน 5 รายการ คือ
1. สีสัน ความละเอียด ความคมชัดและความเป็น ธรรมชาติ
2. ความรวดเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
3. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตราสินค้า
4. ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
5. มีอายุการใช้งานทนทาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท
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ด้านราคา
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.60) จํานวน 1 รายการ คือ ราคาขายที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาต่ํา
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 500,001 – 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.67 – 3.90) จํานวน 2 รายการ คือ
1. การจัดส่งสินค้ามีความปลอดภัย
2. ชื่อเสียงและภาพพจน์ของผู้จําหน่าย
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 – 500,000 บาท และ 500,001 – 1 ล้านบาท อาชีพค้าขาย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.68 – 3.92) จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีการรับประกันและการบริการหลังการขายจากผู้จําหน่าย
2. มีการโฆษณาที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. มีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ์
4. พนักงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 500,001 – 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทขึ้นไป อาชีพค้าขาย
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจ
ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3.1 ผลการการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ของลูกค้าเพศชาย
และเพศหญิง พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ที่มีอายุต่างกัน พบว่า
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ในภาพรวม
และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ใน
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ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
3.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด ที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดราฟ สเตชั่น ของ บริษัท
อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.13 อายุ
36–45 ปี ร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.61 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ
53.26 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 55.43
2. การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดราฟ สเตชั่น ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโล
ยี่ จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ด้านราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดร๊าฟ สเตชั่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดร๊าฟ สเตชั่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งมีค่าสอดกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) พบว่าการมี
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่าย
เพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ ลูก ค้ า ด้ ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เกิ ด ความเห็ น ชอบในสิ น ค้ า และเกิ ด พฤติ ก รรมอย่ า งถู ก ต้ อ ง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เหล่าไทย (2551) เรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อุปกรณ์การพิมพ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ทุกด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์การพิมพ์ที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับคือ ปัจจัยด้าน
ราคา รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ตามลําดับ
ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ม าตรฐาน ปั จ จั ย ด้ า นราคา ผู้ ต อบ
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แบบสอบถามให้ความสําคัญเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญเรื่องความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสํ า คั ญ เรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และตรงต่ อ เวลา และสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสุ ท ธิ ญ า เกิ ด สิ น
(2547)เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์ของผู้บริโภคในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ที่ผู้บริโภคเห็นว่าสําคัญที่สุดคือ สีสัน ความละเอียด ความคมชัด และความเป็น
ธรรมชาติ ประเด็นที่สําคัญรองลงมาคือ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสินค้า ส่วนปัจจัยด้านราคาของเครื่องพิมพ์
ที่ผู้บริโภคเห็นว่าสําคัญ มากที่สุด คือราคาขายที่เหมาะสม และประเด็นสําคัญรองลงมาคือ มีหลายระดับราคาตาม
คุณภาพ ส่วนปัจจัยด้านสถานที่จําหน่ายของผู้บริโภค ที่เห็นว่าสําคัญที่สุดคือมีผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาดอยู่
ตลอดเวลา และประเด็นที่สําคัญรองลงมาคือ มีร้านให้เลือกซื้อมากเพื่อการเปรียบเทียบ ส่วนปัจจัยด้านรูปแบบการ
ส่งเสริ ม การตลาดของเครื่ องพิม พ์ ที่สําคัญ ที่สุดคือ มี การรั บ ประกัน และการบริ การหลั งการขายจากผู้ จําหน่ าย
รองลงมาคือ การให้บริการของพนักงาน
จากการวิจัยพบว่า อายุ รายได้ และลูกค้าที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการตัดสินใจซื้อในด้านความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ประสิทธิภาพของเครื่อง อายุการ
ใช้งาน และมีการเลือกซื้อตามคําแนะนําของผู้ที่เคยใช้งานมาก่อน ในส่วนของด้านเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ที่มี
ความทันสมัยก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของ
ลูกค้า บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทคโนโลยี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ของ
ลูกค้ามีความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับเครื่องรุ่นดร๊าฟ สเตชั่น และมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมกัน และควรเครื่องพิมพ์ควรมีความหลากหลายมีเอกสารรับรองคุณภาพ และมีมาตรฐาน
2. ด้านราคา ควรมีเครื่องหลายระดับ หลายราคาตามคุณภาพการใช้งานให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ มีการให้
เครดิตการชําระเงิน และราคาควรเป็นมาตรฐาน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีเวลาเปิด – ปิด ร้านที่ชัดเจนและเหมาะสม สถานที่ตั้งบริษัทมี
ความสะดวกในการที่ลูกค้ามาติดต่อเลือกซื้อสินค้า ควรมีการจัดสถานที่จอดรถไว้รองรับอย่างเพียงพอ มีความ
สะดวกและปลอดภัย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ ควรมีบริการหลังการขาย และการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
ในเวลาที่ลูกค้าเกิดปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ มีการจัดรายการโปรโมชั่นลดราคาเครื่อง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความ
สนใจเข้ามาซื้อเครื่องพิมพ์ และมีการออกบู๊ทแสดงสินค้าในเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของ บริษัท อีสเทค ดิจิตอลเทค
โนโลยี่ จํากัด
2. ควรศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของบริษัทอื่นๆ ในเขตกรุงเทพ
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ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ*
Opinions Affecting Customer Decision to Use Opor Car Care, Samut
Prakan Province
**

นายอนุพงษ์ หลักมั่น
Mr. Anupong Lukmunn
บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโอปอ
คาร์ แ คร์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และ 2) เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโอปอ คาร์ แ คร์
กลุ่มตัวอย่างคือ ลู กค้าที่ม าใช้บ ริการร้ านโอปอ คาร์แคร์ จั งหวัด
ของลูกค้ า จําแนกตามปัจจั ยส่วนบุ คคล
สมุทรปราการ จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการร้านโอปอ คาร์แคร์ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการบริการของพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
บริการ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการส่งเสริมการขาย
ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท เพราะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิ ดเห็ นที่ มีต่ อ การเลือ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นโอปอร์ค าร์ แคร์ พบว่า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านราคา ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ใช้บริ การที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
การให้บริการอย่างครบถ้วนและทันสมัย/มีการจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the opinions affecting customer decision
to use Opor car care, Samut Prakan province and 2) to compare the customer decision which are
classified by personal status. Sample group included 217 customers. Questionnaires were used as
a research tool with .96 confidence level. Statistic measurement used was frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, and variance analysis.
The results indicated that: 1) the opinions affecting customer decision to use Opor car
care was at high level for services, physical environment, service mind, service processing,
product, and price issues. However, promotion issue was at medium level. It should be
promoting to new customers who had monthly income lower than 10,000 baht or/and 20,00130,000 baht. 2) comparing the overall of opinions affecting customer decision with different age,
marital status, education level, monthly income were significantly different at .01 statistical
analysis. Comparing in each issue, customers who had different monthly income had significantly
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
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different in product issue at .05. Different age had significantly different in price issue at .05.
Different marital status had significantly different in service processing issue at .05. Furthermore,
different sex had significantly different in promotion issue at .05. It means good service and
modern, campaign management, and promotion.
ความนํา

ปัจ จุบั น รถยนต์นั บ ได้ ว่า เป็ น ปั จ จัย สํ า คัญ อย่า งหนึ่ ง และมีบ ทบาทสํ า คั ญ ต่อ การดํ า รงชี วิ ต ของคนไทย
เนื่องจากรถยนต์ได้ให้ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ประกอบกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทําให้
เกิดความทันสมัย สะดวก สบายเพิ่มขึ้นในชีวิตประจําวัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทย รวมทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่บีบรัด ดังนั้นการใช้เวลาว่างเพื่อการสันทนาการต่างๆ การพักผ่อนจึงมีความสําคัญมากขึ้น รวมถึงเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน ผู้บริโภคจึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การซื้อรถยนต์เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่าง เป็นต้น รถยนต์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมเมือง รถยนต์
เหล่านั้นต้องการการดูแลรักษาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ล้วนแต่ต้องการการดูแลรักษาทั้งสิ้น ทั้งการดูแล
รักษาเพื่อความสวยงาม เช่น ล้างดูดฝุ่น ขัดและเคลือบสี และการดูแลรักษาเพื่อให้การใช้รถยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพ
และมีอายุยาวนาน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและไส้กรองน้ํามันเครื่องตามกําหนด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดธุรกิจ
คาร์แคร์หรือธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ขึ้น
รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความจําเป็นในการเดินทางและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งยังแสดงถึงบุคลิกภาพ รสนิยมและฐานะทางสังคมของผู้ใช้ ราคาของรถยนต์แต่ละคันไม่ใช่ราคา
ถูกๆ จะสังเกตได้จากการที่เจ้าของมักใส่ใจในการดูแลรักษาเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากรถยนต์ให้ยาวนานที่สุด ทําให้
การล้างรถเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการใช้งานรถยนต์ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาร์แคร์
จํานวนรถยนต์ และจํานวนร้านธุรกิจคาร์แคร์มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้รถมีเวลาดูแลรถยนต์น้อยลง ซึ่ง
มักจะหมดไปกับการทํางานทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูและรักษาความสะอาดของรถยนต์ตนเอง และยังมีสาเหตุ
มาจากการไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พื้นที่ในการทําความสะอาด
รถไม่เอื้ออํานวย ขาดความรู้และวิธีการทําความสะอาดรถยนต์ที่ถูกวิธี จึงทําให้เจ้าของรถยนต์ออกมาใช้บริการคาร์
แคร์กันมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจคาร์แคร์ เกิดการแข่ งขันกันสูง และคาดว่ามี แนวโน้มการแข่งขันกันรุ นแรงมากขึ้น
ปัจจุบันมีทั้งธุรกิจที่ดูแลรักษารถยนต์โดยเฉพาะ หรือทําธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
รวมถึงการบริการดูแลรักษารถยนต์ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่ค่อยมี
เวลาดูแลรักษาและทําความสะอาดรถยนต์ด้วยตนเอง หรือมีเวลาแต่สถานที่และอุปกรณ์ไม่เอื้ออํานวย เป็นต้น ทํา
ให้ต้องพึ่งบริการร้านคาร์แคร์และสถานบริการล้างรถ จึงเป็นสาเหตุให้ร้านบริการดูแลรักษารถยนต์ (Car Care) มี
การเติบโตอย่างมาก
ปัจจุบันธุ รกิจร้านคาร์แคร์มีการแข่งขันกั นสูงมากโดยเฉพาะการแข่ งขัน ด้านความหลากหลายในการ
ให้บริการ การบริการที่รวดเร็ว คุณภาพในการให้บริการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย
ซึ่งมีข้อเสียเปรียบในเรื่องระบบการจัดการเงินทุน ทําเลที่ตั้งและการบริหารที่ดีกว่า จึงทําให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านคาร์
แคร์รายย่อย (SMEs) ต้องประสบกับปัญหาการบริหารจัดการด้านความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ แหล่งเงินทุน
และได้รับผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจคาร์แคร์ ดังนั้นการ
ที่จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้ต้องคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็มีความคาดหวังในปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนั้นการทราบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยใดจะทําให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ และธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสํารวจลูกค้าว่าปัจจุบันมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์อย่างไร ทําให้ทราบ
ถึงความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจัยต่างๆ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของร้านคาร์แคร์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตาม
ความคาดหวัง ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ
2./เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ของลูกค้า จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ ของลูกค้า จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน
1. ประชากร คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนเฉลี่ยประมาณ 500
คน/ เดือน (ที่มา: ข้อมูลจากร้านโอปอคาร์แคร์ ทะเบียนการรับจ่ายเงินลูกค้าประจําเดือน, กุมภาพันธ์ 2557)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยจํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน
คือ ผลิตภัณฑ์บริการ ราคา ช่องทางการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน กระบวนการ
ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
(Likert) จํานวน 34 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสะดวก (convenient sampling) ด้วยการขอความร่วมมือ
จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 217 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง เก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 – 15 มิถุนายน
2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ดังนี้
1./วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2./วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3./เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัด
สมุทรปราการ ของลูกค้า จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4./เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ
คาร์แคร์ ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
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สรุปผลการวิจัย
1./การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.84 อายุ 30 ปี –
40 ปี ร้อยละ 56.22 รองลงมา 20 ปี – 29 ปี ร้อยละ 24.88 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.69 รองลงมาสมรส ร้อย
ละ 44.24 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 56.22 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 31.34 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 41.04 รองลงมาต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 35.48
2./การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ผลิตภัณฑ์บริการ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.58 – 3.80) จํานวน 4 รายการ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีคุณภาพ
2. นําอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ
3. มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
4. อุปกรณ์ทําความสะอาดมีมาตรฐาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุ 20 - 29 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด และสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000
บาท
ราคา
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.98 – 3.36) ทุกรายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
2. มีป้ายบอกราคาค่าบริการชัดเจน
3. การแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
4. มีบริการให้เลือกหลายระดับราคา
ช่องทางการให้บริการ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.71 – 3.93) ทุกรายการ คือ
1. ทําเล ที่ตั้งของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง
2. สถานที่กว้างขวาง มีที่จอดรถเพียงพอ
3. สถานที่ล้างรถกว้างขวาง สะอาด
4. มีสถานที่รับรองลูกค้าเพียงพอ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000
บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
การส่งเสริมการตลาด
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.70) จํานวน 1 รายการ คือ ข้อมูลการให้บริการครบถ้วนทันสมัย
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ํากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท
การบริการของพนักงาน
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.62 – 3.82) ทุกรายการ คือ
42

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. พนักงานมีประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนํา และตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
2. พนักงานมีความซื่อสัตย์
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ น้ําใจและบุคลิกภาพดี
4. พนักงานให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง
5. พนักงานล้างรถมีความรู้ ความชํานาญในการให้บริการ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุ 20 - 29 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด และสมรส ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000
บาท
กระบวนการให้บริการ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.54 – 3.86) ทุกรายการ คือ
1. สามารถมองเห็นการทํางานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน
2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
3. มีระบบขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้องตามคําสั่ง
4. กระบวนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
5. แจ้งรายละเอียดการบริการอย่างครบถ้วนก่อน เข้ารับบริการ
6. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุ 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.57 – 3.96) ทุกรายการ คือ
1. ป้ายแสดงชื่อร้าน ชัดเจน มองเห็นง่าย
2. ทางเข้า- ออกสะดวกปลอดภัยเห็นได้ชัดเจน
3. บริเวณร้านมีความเย็นสบายทั้งภายนอกและภายใน
4. มีการตกแต่งร้านอย่างทันสมัยและสวยงามน่าเข้าใช้บริการ
5. มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและการบริการ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท
3./การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ของ
ลูกค้า จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3.1/ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอคาร์แคร์ ของ
ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์บริการ การบริการของพนักงาน กระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ราคา ช่องทางการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน
3.2/ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอคาร์แคร์ ของ
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผลิตภัณฑ์บริการ ช่องทางการให้บริการ การ
ส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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3.3/ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอคาร์แคร์ ของ
ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์บริการ ราคา ช่อง
ทางการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กระบวนการให้บริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.4/ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอคาร์แคร์ ของ
ลูกค้ามีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการ โอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ช่องทางการให้บริการ การ
ส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลิตภัณฑ์บริการ ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.5/ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ของ
ลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ช่องทางการให้บริการ การ
ส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลิตภัณฑ์บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้
ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1./ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.84 อายุ 30 ปี –
40 ปี ร้อยละ 56.22 สถานภาพ โสด ร้อยละ 50.69 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 56.22 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 41.04
2./การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ผลิตภัณฑ์บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และพบว่าลูกค้าที่มีเพศอายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ
พบว่าลูกค้าที่มีอายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ช่องทางการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าลูกค้าที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
การบริการของพนักงาน ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่
ในระดับมาก และพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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กระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโอปอ คาร์แคร์ โดยรวม อยู่
ในระดับมาก และพบว่าลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการบริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า แต่คุณคุณภาพของการ
บริการจะต้องมาจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน ทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็ว และต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุก
คน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัณฑวิชญ์ ชนัมพร (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกปัจจัยโดย
เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
แต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด คือ ในด้านผลิตภัณฑ์คือ คุณภาพด้านความสะอาด สามารถทําความ
สะอาดได้ทุกซอกทุกมุม ด้านราคา คือ มีป้ายแสดงราคา ชัดเจน ถูกต้อง ด้านการจัดจําหน่าย คือ สถานที่ทําความ
สะอาดล้างรถกว้างขวาง ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ความเหมาะสมของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ทางร้านจัดทํา
ขึ้นน่าสนใจ ด้านกระบวนการให้บริการ คือ การคิดเงิน และออกใบเสร็จ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติกับรถของลูกค้าด้วยจอคอมพิวเตอร์ ด้านบุคลากร คือ พนักงานในร้านมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ และ
ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ คือ ห้องพักรอรับรถ มี ชา กาแฟ เครื่องดื่มให้บริการฟรี
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโอปอ คาร์ แ คร์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ของลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการโอปอ
คาร์แคร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ควรรักษาระดับของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดให้มีคุณภาพ โดยนําอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และมีมาตรฐานมาใช้ในการบริการ และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับ
ลูกค้า และควรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับการให้บริการ
2. ราคา ควรมีการปรับราคาค่าใช้บริการให้เหมาะสมกับคุณภาพการบริการ โดยมีป้ายบอกราคา
ค่าบริการชัดเจน พร้อมทั้งควรแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
3. ช่องทางการให้บริการ ควรปรับปรุงสถานที่ล้างรถให้กว้างขวาง สะอาด และควรมีที่จอดรถอย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งมีสถานที่รับรองลูกค้าขณะนั่งรอรับบริการ เพื่อสะดวกต่อการมาใช้บริการ
4./การส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วนและทันสมัย จัดการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล และฤดูกาลต่างๆ
5./การบริการของพนักงาน ควรมีการใช้พนักงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชํานาญในการ
ให้บริการ และอบรมพนักงานให้สามารถแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้และให้บริการด้วยความ
รวดเร็วถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ
6./กระบวนการให้บริการ ควรมีการดูแลเอาใจใส่ขั้นตอนการทํางาน กระบวนการให้บริการ แจ้ง
รายละเอียดการบริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามคําสั่งอย่างครบถ้วน
7./สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการติดตั้งป้ายชื่อร้าน และทางเข้า- ออกให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
และควรตกแต่งร้านให้ดูทันสมัยสวยงามน่าเข้าใช้บริการ ควรมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งควรดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดรับรถ เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดีของร้าน
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ดังนั้นผู้ที่ทําธุรกิจคาร์แคร์นอกจากพร้อมด้วยความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ มีเงินทุนมากพอต่อการลงทุนเปิดร้าน
และมีทําเลที่เหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจแล้ว ต้องคํานึงว่าในเส้นทางธุรกิจคาร์แคร์นี้ยังเป็นเส้นทางธุรกิจที่มีทั้งนัก
ธุรกิจคาร์แคร์ที่เชี่ยวชาญคร่ําหวอดอยู่ในวงการนี้อีกเป็นจํานวนมากและที่เกิดใหม่ก็ยังมีอยู่อีกหลายจุด เมื่อตัดสินใจ
ลงสนามประลองนี้แล้ว ก็จงสร้างจุดเด่นให้แก่คาร์แคร์ของตัวเอง โดยรักษามาตรฐานงานให้บริการอย่างมีคุณภาพ
โฟกัสพนักงาน ความสะอาดของร้าน ความปลอดภัยภายในร้าน และต้องหมั่นใฝ่รู้ กระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อม
ปรับตัวเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการดูแลรักษารถยนต์รองรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาการตั ดสินใจของลูก ค้ าในการเลื อกใช้ บ ริ ก ารศู นย์ บริ ก ารล้ างบํ ารุงรักษารถยนต์ ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการ
2. ควรศึกษาถึงคุณภาพของการให้บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สําหรับ
ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการลงทุ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ศูนย์บริการคาร์แคร์ สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา ปรับปรุง กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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แรงจูงใจที่มผี ลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด
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การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท
ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด จํานวน 155 แคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น .90 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์
อินดัสตรี้ส์ จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมั่นคงในการทํางาน
และด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านบรรยากาศในการทํางาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานบริ ษั ท ยู เ นี่ ย นเบ็ ล ท์ อิ น ดั ส ตรี้ ส์ จํ า กั ด พบว่ า พนั ก งานที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพนักงานที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ พนักงานที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ด้านการปกครองบังคับบัญชา พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานที่มีอายุ สถานภาพสมรม
ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the motivation affecting on work
performance of employees at Union Belt Industries Co., Ltd., Samut Sakhon province and 2) to
compare the motivation level on work performance which are classified by demography. Sample
group included 155 employees. Questionnaires were used as a research tool at .90 confidence
level. Statistic measurement used ware frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
and variance analysis.
The results indicated that: 1) overall motivation of employees on work performance at
Union Belt Industries Co., Ltd. was at moderate level. Observing in each issue, motivation of
employees was at high level on job security, policy and management, however, colleague’s
*
**
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relationship, working environment, organizational governance, monthly income and welfare,
career path, recognition, and job responsibility were at moderate level. 2) comparing the
motivation of employees it was found that different age, education level, experience and
monthly income had overall opinion significantly different at .01. Different sex had overall
opinion ware significantly different at .05. On the other hand, different marital status was not
significantly different. Comparing each issue, employees who ware at different age had motivation
on policy and management issues significantly different at .05. Employees who are different
experience had motivation on career path and job responsibility significantly different at .05.
Employees who had different sex had motivation on organizational governance, significantly
different at .05. Moreover, different age, marital status and education level were significantly
different at .05 on colleague’s relationship.
ความนํา

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันสูงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ องค์การ
ธุรกิ จต่า สง ๆ จึงจํ าเป็นต้ องมี การปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรั บมือกับ ความเสี่ยงและ
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยการใช้ข้อมูลสื่อสาร เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
การบริหารจัดการ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่ม
ความสามารรถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกองค์กร ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย คน (man) เงิน
(money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธีการ (management) นั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด
ที่จะสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหาร
ต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มที่
ไร้ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (productivity) ซึ่งจะทํา
ให้เกิดความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความสําเร็จของงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นผู้บริหาร
ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อทําให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ําเสมอ และไว้วางใจได้
ประการที่สําคัญผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพนักงานแต่ละคนมีศักยภาพและมีความสามารถเพียง
พอที่จะปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดีได้ และสามารถดําเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ถ้าหาก
ผู้บริหารคอยแต่ตรวจสอบ ควบคุม แม้กระทั่งรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเรื่องซ้ํา ๆ ก็จะส่งผลให้ผลิต
ภาพและคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545)
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี กั บ พนั ก งานที่ ส มั ค รใจและเต็ ม ใจ
ปฏิบัติงานให้ได้ดีคือ แรงจูงใจ นั่นเอง ฉะนั้นผู้บริหารจึงจําเป็นต้องใช้วิธีจูงใจ เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและ
เต็มใจที่จะดําเนินงาน ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะที่มีการโน้มน้าวใจ การจูงใจที่ดี จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพมากกว่าพนักงานที่ถูกปล่อยให้ปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจ ซึ่งจะกลายเป็นข้อจํากัดอันนําไปสู่การ
หมดกําลังใจในการทํางาน
การที่พนักงานในองค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดจากลัษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมั่นในตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หรือการมีทัศนคติที่ดีต่องาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย มีความถนัดเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมทั้ง
การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององค์กร ความเชื่อมั่นในนโยบายขององค์กร
ตลอดจนการมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
สามารถทําให้ ประสบสําเร็จ หรืออาจกล่ าวได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดความมานะพยายามทํางานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ การจูงใจนับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญ
อย่างหนึ่งในทักษะการบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ผู้บริหารองค์กรและพนักงานก็จะ
ยิ่งก้าวไปสูสัมฤทธิ์ผลได้มา ซึ่งจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ (สิริพร อําไพศรี, 2547, หน้า 2)
พนักงานขององค์การเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกต่าง ๆ ขององค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์การ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์การที่ประสบผลสําเร็จได้ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของพนักงานในองค์การ
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เป็นสําคัญ ถ้าพนักงานขาดประสิทธิภาพไม่ความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ไม่มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์การแล้ว ก็จะเกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามมา เช่น การทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้ไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง ซึ่งในที่สุดองค์การนั้นก็
จะกลายเป็นองค์การที่ไม่สามารถประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกันถ้าองค์การมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับหน้าที่ มีความมานะอุตสาหะต่อการทํางาน มีความรักความผูกพันกับองค์การแล้ว โอกาสที่จะทํางานให้
ได้รับผลสําเร็จตามที่ต้องการย่อมง่ายขึ้นเป็นอันมาก
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อ
จะสามารถทําให้พนักงานทํางานได้อย่างมีความสุข และทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ สติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบ
ความสําเร็จสูงสุด ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่
จะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยด้านไหนบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนี่ยน
เบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลให้หน่วยงานนําไปปรับปรุงให้กับ
พนักงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่า หากมีการจัดการองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์แล้ว จะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญในการที่จะทําให้พนักงานมีความรักองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1./เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร
2./เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์
จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจัย
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร คื อ พนั กงานที่ ป ฏิบัติ ง านในบริ ษัท ยู เ นี่ย นเบ็ ลท์ อิน ดัส ตรี้ ส์ จํา กั ด จั งหวั ด สมุ ทรสาคร
จํานวน 260 คน (ที่มา: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, มกราคม 2557)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 155 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการบริหาร
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านบรรยากาศใน
การทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale)
จํานวน 45 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการขอความร่ ว มมื อ จากพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ งานในบริ ษั ท
ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาครโดยวิธีสะดวก นําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล
จํานวน 155 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 155 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ
LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ (percentage)
2. วิ เคราะห์ ร ะดั บแรงจูงใจที่มีต่อ การปฏิ บัติ งานของพนั กงานบริษั ท ยู เนี่ยนเบ็ลท์อิน ดัส ตรี้ ส์ จํา กั ด
จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1./การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.71 อายุ 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี
ร้อยละ 40.65 รองลงมาต่ํากว่า 25 ปี ร้อยละ 9.68 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 66.45 รองลงมาโสด ร้อยละ 31.61
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.16 รองลงมาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.90 ประสบการณ์ในการทํางาน
มากกว่า 7 ปี ร้อยละ 42.58 รองลงมา 1 – 3 ปี ร้อยละ 26.45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ร้อย
ละ 52.26 รองลงมา 10,000 – 15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 16.13
2./การวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54 – 3.74) จํานวน 3 รายการ คือ
1. หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานมีโครงสร้างและอัตรากําลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน
3. หน่วยงานมีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ 26 – 45 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางาน 4 – 7 ปี
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76 – 3.88) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ค่าจ้างที่ได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี สถานภาพโสด
และหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางาน 1 – 3 ปี และ 4 – 7 ปี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83 – 3.86) จํานวน 2 รายการ คือ
1. รู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้
2. เพื่อนร่วมงานบางคนที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเร็วกว่าท่าน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด
และสมรส ประสบการณ์ในการทํางาน 1 – 3 ปี 4 – 7 ปี และมากกว่า 7 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000
บาท
ด้านความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97 – 4.45) จํานวน 3 รายการ คือ
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1. บริษัทที่ทํางานอยู่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
2. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3. บริษัทที่ทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี สถานภาพโสด และสมรส
ประสบการณ์ในการทํางาน 1 – 3 ปี 4 – 7 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 –
20,000 บาท
ด้านบรรยากาศในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58 – 3.95) จํานวน 3 รายการ คือ
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มี ผลทําให้การปฏิบัติงานดีขึ้น
2. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทําให้มีความสุขในการทํางาน
3. สถานที่ทํางานเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด และสมรส
ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 7 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท
ด้านความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.65 – 3.31) ทุกรายการ คือ 3 อันดับแรก คือ
1. มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
2. สามารถเลือกวิธีการทํางานได้ด้วยตนเอง
3. มีอํานาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี ทุกกลุ่ม
สถานภาพ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางาน 1 – 3 ปี และ 4 – 7 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํา
กว่า 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท
ด้านการปกครองบังคับบัญชา พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59 – 3.86) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน
2. ท่านมีโอกาสที่จะพบและปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาได้สะดวก
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 – 3.89) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
2. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07 – 3.49) ทุกรายการ คือ 3 อันดับแรก คือ
1. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
2. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่ท่านเสนอ
3. ผู้บังคับบัญชากล่าวยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติของท่าน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุต่ํากว่า 25 ปี 25 – 35 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี และ 4 – 7 ปี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท
3./การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน
เบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ จําแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจําแนกตามสถานภาพ
พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
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ด้านนโยบายและการบริหาร
พนักงานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. หน่วยงานมีโครงสร้างและอัตรากําลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน
2. หน่วยงานมีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีนโยบาย
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงานที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. ค่าจ้างที่ได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
3. เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหางานอื่นเพิ่ม
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหางานอื่น
เพิ่ม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือสวัสดิการที่ได้รับคลอบคลุม
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ค่าจ้างที่ได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
3. สวัสดิการที่ได้รับคลอบคลุม
4. เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหางานอื่นเพิ่ม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทให้ค่าจ้างและ
ผลตอบแทนน้อยกว่าที่อื่น
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ค่าจ้างที่ได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. บริษัทให้ค่าจ้างและผลตอบแทนน้อยกว่าที่อื่น
3. สวัสดิการที่ได้รับคลอบคลุม
4. เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหางานอื่นเพิ่ม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การพิจารณาความดี
ความชอบหรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. งานที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
2. ที่ทํางานสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพื่อเพิมพูนความรู้และประสบการณ์
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และแตกต่างกั นอย่างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
รู้สึกพอใจใน
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. งานที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
2. ที่ทํางานสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
3. ท่านได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการทํางานและการแต่งตั้งโยกย้าย
4. รู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้
5. เพื่อนร่วมงานบางคนที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเร็วกว่าท่าน
ด้านความมั่นคงในการทํางาน
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
พนักงานที่อายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติ โดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. บริษัทที่ทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
2. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. บริษัทที่ทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
2. งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. บริษัทที่ทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
2. การปฏิบัติงานของท่านถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน
3. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. บริษัทที่ทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
2. งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือการปฏิบัติงานของท่าน
ถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน
ด้านบรรยากาศในการทํางาน
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
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1. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทําให้มีความสุขในการทํางาน
2. สถานที่ทํางานเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานที่ทํางานเอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
ด้านความรับผิดชอบ
พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. สามารถเลือกวิธีการทํางานได้ด้วยตนเอง
2. มีอํานาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. สามารถเลือกวิธีการทํางานได้ด้วยตนเอง
2. มีอํานาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน
2. มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
2. สามารถเลือกวิธีการทํางานได้ด้วยตนเอง
3. มีอํานาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
2. สามารถเลือกวิธีการทํางานได้ด้วยตนเอง
3. มีอํานาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีลักษณะของความเป็นผู้นําที่ท่านปรารถนา
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสที่จะพบและปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาได้สะดวก
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พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสที่จะพบและปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาได้สะดวก
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
พนักงานที่อายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติ โดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านกับเพื่อนร่วมงานมีการเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
2. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน
พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านกับเพื่อนร่วมงานมีการเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ท่านสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
2. เพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือท่านได้เมื่อได้รับความเดือดร้อน
3. ท่านกับเพื่อนร่วมงานมีการเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
4. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน
พนั ก งานที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. เพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือท่านได้เมื่อได้รับความเดือดร้อน
2. ท่านกับเพื่อนร่วมงานมีการเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่ท่านเสนอ
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
2. ผู้บังคับบัญชากล่าวยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติของท่าน
3. ท่านได้รับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้รับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อท่านปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จ
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
2. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่ท่านเสนอ

55

วารสารวิชาการ “ลานปั ญญา” ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ อง แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานบริษั ท ยูเ นี่ ย นเบ็ล ท์อิ นดั สตรี้ส์ จํ ากั ด จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จํากัด ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง พนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางาน ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านบรรยากาศในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง พนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการปกครองบังคับบัญชา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง พนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง พนักงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ (2552) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด พบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าใน
การทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน และบรรยากาศในการทํางาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แรงจูงใจในด้านความพยายาม
ความทุ่มเท ความร่วมมือ และความผูกพัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอายุงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในระดับต่ํา
ส่ วนปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปัจจัยในการปฏิ บัติงานด้านนโยบายและการบริ หาร
ความก้าวหน้าในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน และบรรยากาศในการทํางานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
56

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับต่ําและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัชภรณ์ วงศาโรจน์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีต่อการ
บริหารจัดการ ของพนักงาน บริษัท โอบอ้อมอุตสาหกรรม ( 1994 ) พบว่าผลการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีต่อการ
บริหารจัดการของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเฉพาะพนักงาน ที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความพึง
พอใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีต่อการบริหารจัดการ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันและตําแหน่งงานต่างกัน
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความรับผิดชอบ พนักงานที่มีตําแหน่ง
งานต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร แรงจูงใจทําให้เกิดการเริ่มต้น
ของพฤติกรรม ควบคุมทิศทางการทํางานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานอะไร สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้งานสําเร็จคือความ
ตั้งใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ถ้าไม่มีการจูงใจพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะเป็นไปในลักษณะเหนื่อยหน่าย
ไม่ ตั้งใจไม่ ก ระตื อ รือ ร้ น ในการทํ างานแรงจูงใจจะทํา หน้ าที่ เ ป็น ตัว กระตุ้ นให้ค นมีก ารกระทํ าเพื่ อ ไปสู่ จุด หมาย
ปลายทาง แรงจูงใจเกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน การได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา การมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งการงานสูงขึ้น การมีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการทํางานย่อม
ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน ความพอใจต่อสถานที่ทํางาน ชื่อเสียงของสถาบันและการดําเนินงานของสถาบัน สิ่ง
ตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรใน
องค์การ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบด้านบุคลากรควรให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว สิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยความต้องการโดยตรงที่บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการในชีวิตการทํางาน เพราะการประสบผลสําเร็จในด้านการ
ทํางาน จะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. บริษัท ควรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางรูปแบบในการบริหารองค์กรให้มี
ความชัด เจนและเหมาะสมกั บ สภาพงานและสถานการณ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็น การสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานต่อสภาพงานในปัจจุบัน
2. บริษัท ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการครองชีพในปัจจุบันและปรับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมาก
ขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. บริษัท ควรส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการปรับเลื่อน
ตําแหน่งที่เป็นธรรมชัดเจนและยุติธรรม การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
4. บริ ษัท ควรมีก ารสร้างความมั่นใจให้แ ก่ พนักงานในด้า นความมั่ นคงและความเจริญ รุ่ งเรือ ง การมี
ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
5. บริษัท ควรส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสปฏิบัติงานที่มีลักษณะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น และ
เลือกวิธีการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
6. บริษัท ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ และเอื้ออํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน
ของพนักงาน
7. การบริหารงานภายในบริษัทควรใช้ระบบคุณธรรมและให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ จํากัด และศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ จํากัด เพื่อนําผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการทํางานของพนักงานต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด*
Factors Affecting the Work Efficiency of Employees of Centerpoint
Hospitality Ltd
**

นางสาวเพ็ญแข แสวงดี
Miss Phenkhae Sawaengdee
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิท อลิตี้ จํากัด 2) เปรี ยบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด จํานวน 133 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยวิธีสะดวก ได้ค่าความเชื่อมั่น/.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่า เฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่ างการหาค่า เฉลี่ ย โดยใช้ สถิ ติทดสอบที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า และด้านความสําเร็จในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ค้ํ า จุ น หรื อ ปั จ จั ย อนามั ย /ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นสภาพการทํ า งาน ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่ อนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านโอกาสที่จะได้ความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้ า นนโยบายและการบริห าร พนั ก งานที่มี ระดับ การศึ ก ษาต่ างกั น มี ความคิ ดเห็น โดยรวม แตกต่า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือพนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
Abstract
The objectives of this research were: 1) to investigate the factors affecting the work
efficiency of employees of Centerpoint Hospitality Ltd. and 2) to compare work efficiency
classified by personal factors. Sample group included 133 employees. Questionnaires were used
as a research tool with 0.9536 confidence level. Statistic measurement used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and variance analysis.
The results revealed that: 1) overall factors affecting the work efficiency were to a
moderate level. Examining each aspect indicated that responsibility aspect was at a high level in
motivation factors while recognizing, job description, progress in job position, success of
operation aspects were moderate level. Moreover, policy and management aspects were at a
high level in hygiene factors while working condition, relationship with supervisors and colleague,
salary and compensation, and career path were at a moderate level. 2) comparing the mean
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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score of work efficiency indicated that employees who had different in gender, age, marital
status, education, monthly income, working position and working time had no significan
differences. Comparing in each aspect, employees who were at different education level had
significantly different opinion in policy and management at .01. Employees could comments on
their job sitnations.
ความนํา

กลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่สําหรับธุรกิจในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากโดยมีทิศทางที่หันมา
ให้ความสําคัญกับ “พนักงาน” ควบคู่ไปกับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเพิ่มขึ้นของคู่
แข่งขันที่มีจํานวนมากขึ้น ในการบริหารงานและการทํางานปัจจัยที่ส่งผลให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ คือ ความ
พึงพอใจในการทํางาน เพราะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้พนักงาน
ปฎิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น รักใส่ใจในงานที่ทํา อันจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทํางานและส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรด้วย
จากกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกปั จจุบันที่เป็น ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนทําให้ปัจจัยต่ าง ๆ ได้ แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่ แข่งขัน รวมถึ งความ
ต้องการอันหลากหลาย และความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้องค์กรต้อง
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว
และโรงแรม จะมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะมีคู่แข่งเติบโตขึ้นเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรม เริ่มตื่นตัวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งที่มา
กระทบจากทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ความรุนแรงภายในประเทศและภัยธรรมชาติ ปัจจัยที่จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการการบริการและนักท่องเที่ยวคือ “คุณภาพการบริการ” เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วย
ดึงดูดและรักษาฐานจํานวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการในสถานประกอบการเดิมซ้ําอีก การสร้างคุณภาพบริการ
ให้เกิดขึ้นนั้นตัวแปรสําคัญ คือ พนักงานผู้ให้บริการ เพราะบริการที่มีคุณภาพย่อมเกิดจาก ผู้ให้บริการที่ได้รับการ
ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาให้ เป็ น พนั ก งานที่ ทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด พนั ก งานในองค์ ก รจะทํ า งานได้ มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่ําเป็นผลมาจากความพึงพอใจในการทํางานของแต่ละคน ซึ่งสามารถตรวจวัดได้จาก คุณภาพ
ผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการทํางาน องค์กรใดที่มีพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานน้อย องค์กร
นั้นย่อมมีแต่ปัญหา พัฒนางานไม่ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรใดมีพนักงานที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูง
องค์กรนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทก็จะดีตามไปด้วย
บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ได้ดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์โรงแรมเซนเตอร์พอยต์
โดยมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรม เซนเตอร์พอยต์ ประตูน้ํา โรงแรม เซนเตอร์พอยต์ สุขุมวิท10 และโรงแรม เซน
เตอร์พอยต์ ชิดลม โดยรองรับได้ทั้งลูกค้าพักระยะสั้น ระยะยาวและนักท่องเที่ยว เดิมโรงแรม เซนเตอร์พอยต์ ได้
ดําเนินธุรกิจเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะพลิกโฉมปรับมาเป็นโรงแรม ทําให้บริษัทต้องปรับตัวค่อนข้างมากเพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการขยายตัวของลูกค้าที่จะมาใช้บริการมากขึ้นในอนาคต
จากการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานอย่างทันทีทันใดของบริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ทํา
ให้บริษัทต้องการพนักงานที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาข้างต้นมีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ของ บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน บริษัท เซนเตอร์พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนํา
ข้อมูลที่ศึกษาวิจัยได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งเป็น
แนวทางเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตขององค์กร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1./เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท เซนเตอร์ พ อยต์
ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจั ยที่ มี ผลต่ อประสิท ธิ ภ าพการปฏิบัติงานของพนัก งานบริษั ท เซนเตอร์พ อยต์ ฮอสพิท อลิตี้ จํ ากัด
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
1. ประชากร คือ พนักงานบริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้/จํากัด จํานวน 133 คน (ที่มา : ฝ่ายบุคคล
บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮฮสพิทอลิตี้ จํากัด เดือนมีนาคม 2557)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ( simple random sampling ) ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ( 1970 , p . 608 ) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 97 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1./ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ตําแหน่งงาน และอายุงาน จํานวน 7 ข้อ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ ปัจจัยจูงใจ ( motivate factors ) และ
ปัจจัยค้ําจุน (hygiene factors) หรือปัจจัยอนามัย ได้แก่
2.1 ปัจจัยจูงใจ คือ
ก) ด้านความสําเร็จในการทํางาน
ข) ด้านการยอมรับนับถือ
ค) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ง) ด้านความรับผิดชอบ
จ) ด้านความก้าวหน้า
2.2 ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยอนามัย คือ
ก) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
ข) ด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ค) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ง) ด้านนโยบายและการบริหาร
จ) ด้านสภาพการทํางาน
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสะดวก จากพนักงาน
บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 97 ฉบับ
แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง โดยเก็บแบบสอบถามช่วงวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน
97 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test และ LSD ดังนี้
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1./วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2./วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3./เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนปั จจั ย ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งานของพนัก งาน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4./เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.89 อายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 52.58
รองลงมา 41 - 50 ปี ร้อยละ 26.80 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 64.95 รองลงมา โสด ร้อยละ 19.59 ระดับ
การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.58 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 40.21 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 –
20,000 บาท ร้อยละ 44.33 รองลงมา มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 23.71 ตําแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ ร้อย
ละ 65.98 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 21.65 อายุงาน 5 – 10 ปี ร้อยละ 45.36 รองลงมา ต่ํากว่า 5 ปี ร้อยละ
38.14
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซน
เตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสําเร็จในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08 – 3.41) ทุกรายการ คือ
1. การปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
2. ใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วง
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่ม
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท
ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ อายุงานต่ํากว่า 5 ปี และ 5 – 10 ปี
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52 – 3.55) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
2. ได้รับการยอมรับจากผู้ที่มาขอคําปรึกษา
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) จํานวน 1 รายการ คือ การปฏิบัติงานเป็นระเบียบและอยู่
ในเกณฑ์
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน อายุ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 –
20,000 บาท
ด้านความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87 – 3.98) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ได้รับมอบหมายตามความรู้ความสามารถ
2. สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้
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ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ อายุงานต่ํา
กว่า 5 ปี และ 5 – 10 ปี
ด้านความก้าวหน้า พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12 – 3.45) ทุกรายการ คือ
1. ได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
2. มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหน่ง
3. ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทักษะจากหน่วยงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด และสมรส
ระดั บการศึกษาปริญ ญาตรี และสูงกว่าปริญ ญาตรี รายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือ นต่ํ ากว่า 10,000 บาท และ 10,001 –
15,000 บาท ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างาน อายุงานต่ํากว่า 5 ปี และ 5 – 10 ปี
ปัจจัยค้ําจุน หรือปัจจัยอนามัย
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02 – 3.41) ทุกรายการ คือ
1. สวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเพียงพอ
2. ความเหมาะสมของระบบเงินสะสม
3. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสม
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000
บาท และ 15,001 – 20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างาน อายุ
งานต่ํากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี
ด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05 – 3.39) ทุกรายการ คือ
1. ความมั่นคงในอาชีพ
2. การมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. การมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน
และผู้จัดการส่วน อายุงานต่ํากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27 – 3.36) ทุกรายการ คือ
1. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารในหน่วยงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี และ 41 - 50 ปี ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และหัวหน้า
งาน อายุงานต่ํากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี
ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.95 – 4.09) ทุกรายการ คือ
1. มีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
2. มีส่วนร่วมในการกําหนดการทํางานของหน่วยงาน
3. ความชัดเจนของนโยบายการบริหาร
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มอายุงาน
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ด้านสภาพการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41 – 3.44) ทุกรายการ คือ
1. บรรยากาศการทํางานในหน่วยงาน
2. ความพร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ
3. มีความอิสระในการทํางาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท และ
15,001 – 20,000 บาท ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างาน อายุงาน 5 – 10 ปี
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนปัจจัย ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิ บั ติงานของพนักงาน
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุงาน ต่างกัน พนักงาน
มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ลักษณะงานมี
ความชัดเจน
พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การปฏิบัติงาน
เป็นระเบียบและอยู่ในเกณฑ์
พนั กงานที่ มีอ ายุ ง านต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย สํา คั ญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การปฏิบัติงาน
เป็นระเบียบและอยู่ในเกณฑ์
ด้านนโยบายและการบริหาร
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ มีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
และแตกต่ า งกั น อย่า งมีนั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 จํ านวน 1 รายการ คื อ ความชั ดเจนของ
นโยบายการบริหารพิเศษ
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า และ
ด้านความสําเร็จในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ําจุน หรือปัจจัยอนามัย ด้าน
นโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเปรี ยบเทียบปัจจัย ที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติงานของพนักงาน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตําแหน่งงาน อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบาย
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และการบริหาร พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกุล (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนประเภทบุคคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สม
ยศ นาวีการ (2529) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับการ
กํ าหนดวิ สัยทั ศน์ แ ละภารกิ จ การวิ เคราะห์จุ ดอ่ อน จุด แข็ง ภายในองค์ กรและโอกาสรวมถึ งอุ ป สรรคภายนอก
โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยให้เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน ระบบขององค์กรที่บรรลุเป้าหมาย แบบของ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร บุคลากรผู้ร่วมในองค์กร ความสามารถของพนักงาน
ในองค์กร และค่านิยมของพนักงานในองค์กร และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย ของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg อ้าง
ถึงใน สมยศ นาวีการ, 2544) พบว่าองค์ประกอบคู่ (two factor theory) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมี
ปัจจัยสําคัญ 2 ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล คือ ปัจจัยจูงใจ (motivation
factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง จูงใจให้คนชอบและรักงาน เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดความพึงพอใจ
ให้แก่บุคคลในองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยอนามัย (hygiene
factor) เป็นปัจจัยที่จะค้ําจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีลักษณะที่สอดคล้องกับ
บุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงาน และพบว่าองค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็น
บวกเท่านั้น จึงจะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในงาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบบุคคลจะไม่มี
ความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด
จากการศึกษาพบว่านอกจากปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านบุคคลแล้ว การใช้แรงจูงใจเป็นสิ่งสําคัญเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญในการจัดรูปแบบของการใช้
แรงจูงใจแก่บุคลากร ทําให้บุคคลทํางานด้วยความมีประสิทธิภาพ ทํางานให้องค์กรอย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิ บัติ งาน ช่วยให้ บุคคลทํ างานด้ วยความรู้ สึก รักองค์กร หากปัจจัย ต่ าง ๆ ได้ รับ การยอมรับ ก็จะส่ งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีกําลังใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า พนักงานนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการทํางานที่
กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณงานที่ออกมา คุณภาพของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิต
ที่สูญเสีย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์พอยต์
ฮอสพิทอลีตี้ จํากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านองค์การ บริษัทฯ ควรให้ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ และมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ให้การศึกษาต่อ การฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการ
ทํางานดีขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ถื อ เป็ น หั ว ใจของการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพในการทํ า งานควรให้ ความสํ า คั ญ กั บ
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตลอด จนคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือกระทํา
กิจกรรมใด ๆ เพื่อให้บ รรลุผลสําเร็จ และเกิ ดการประหยัดหรือลดการสู ญเสียทรัพยากรในการดําเนิน การโดย
พิจารณาที่ศักยภาพของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก
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3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านนโยบายและการบริหาร ลักษณะงานควรมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานควรมีความเป็นระเบียบและอยู่ในกฎเกณฑ์ของบริษัท ควรเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานได้อย่างอิสระ มีการกําหนดนโยบายการบริหารของบริษัทอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
4. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการปรับโครงสร้างทางการบริหารให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดย
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และลดขั้นตอนการทํางานในสายการบังคับบัญชาให้น้อยลงซึ่งจะทําให้การทํางานรวดเร็ว
ขึ้น และควรสร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยปรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และควรส่งเสริมให้พนักงานมีการระดมสมองร่วมกันให้ทุกคน
ได้รู้จักการทํางานเป็นทีม มีการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญควรสร้างวัฒนธรรมแห่งการแข่งขัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์การกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในมุมมองของผู้บริหาร เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถนําผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่างๆ โดยอาจทําการเปรียบเทียบเป็นบริษัทกับบริษัท มีวิธีการ
ดําเนินการขององค์การอย่างไรบ้าง
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