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 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนปท่ี 19 ประจําเดือนมกราคม-
ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยาง
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พัฒนาองคความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ัวไป ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีวา “มหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรูเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินใหย่ังยืน และสรางสังคมคุณภาพ” 
 วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญเปนบทความวิจัย
เพื่อเผยแพรองคความรูใหมท่ีคนพบและพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและ
การพัฒนาทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกทาน ท่ีไดมอบบทความท่ีดีมีคุณคาแกการศึกษาคนควา
และกอใหเกิดการเรียนรูแบบย่ังยืน ซึ่งคณะบรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา” 
ฉบับน้ี จะสามารถอํานวยประโยชนในการเรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถ่ินและสังคมใน 
เชิงวิชาการตอไป 
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เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ 
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียนแตละทาน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี 
บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด จําแนกตามขอมูลทางธุรกิจของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใชใน 
การวิจัย คือ ลูกคาที่มาใชบริการ บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด จํานวน 120 ราย สุมตัวอยางแบบงาย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .73 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท  
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยเรียงระดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 
ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได ดานการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และดานการเอาใจใสลูกคา และ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามรูปแบบธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 
คําสําคัญ  คุณภาพการใหบริการ  สํานักงานบัญช ี
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the customers’ opinions towards the level 
of service quality of Accounting Office, Richline Accounting and Visa Company, Ltd., and  
2) compare their opinions towards the level of service quality of Accounting Office, Richline 
Accounting and Visa Company, Ltd. classified by their fundamental business factors. The research 
sample was 120 customers who used the service of Richline Accounting and Visa Company, Ltd. The 
research instrument was a questionnaire. The data were analysed for frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The mean difference was tested by t-test and analysis of variance. 
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 The research revealed that: 1) the customers who used the service opined that the level of 
service quality of Accounting Office, Richline Accounting and Visa Company, Ltd. as a whole was at a 
high level in all aspects, arranging from high to low mean as follow; reliability, confidentiality, 
concretely, customers’ responsiveness and customer attentiveness respectively, and 2) the 
comparison of level of service quality of Accounting Office, Richline Accounting and Visa Company, 
Ltd. classified by customers’ fundamental business factors, it was found that the customers with 
different business pattern, business type, registered fund, and length of business operation had no 
different opinion toward the level of service quality. Considering by aspect it was found that 
customers with different registered fund and length of business operation had different opinion 
toward service quality in customer responsiveness at .05 level of significance. 
 

Keywords:  service quality, Accounting Office 

 
บทนํา 
 การจัดทําบัญชีนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกองคกร เน่ืองจากขอมูลทางบัญชีเปนส่ิงที่แสดงถึงความ
เปนไปของธุรกิจ ชวยใหผูประกอบการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน และยังสามารถใชขอมูลสารสนเทศ
ดังกลาวในการกําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางกลยุทธเพื่อวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงาน และการประเมิน
ความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากน้ีขอมูลทางบัญชียังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการไดทราบถึงปญหาตางๆ 
ที่เ กิดขึ้นกับธุรกิจของตน เพื่อใหสามารถแกปญหาไดทันทวงที สํานักงานบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ใน 
การสนับสนุนใหธุรกิจมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและผูใชขอมูลในงบการเงิน (ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, 2559) 
 สํานักงานบัญชีเปนสํานักงานที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการดานการจัดทําบัญชีและจัดทํางบการเงิน 
โดยลักษณะธุรกิจประกอบดวย การใหคําปรึกษาดานการวางระบบบัญชี การใหคําปรึกษาดานบัญชี การวางแผนภาษี 
และจัดทําภาษี แตธุรกิจหลักคือการใหบริการจัดทําบัญชี ซ่ึงการจัดทําบัญชีเปนงานที่อาศัยความครบถวน ความถูกตอง 
ในการจัดทําบัญชีเพื่อใหงบการเงินที่จัดทําขึ้นมามีความนาเชื่อถือมากที่สุด (จันทิมา อุมชูวัฒนา, 2554, หนา 1) ซ่ึง 
การจัดทําบัญชีนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกองคกร เน่ืองจากขอมูลทางบัญชีเปนส่ิงที่แสดงถึงความเปนไปของ
ธุรกิจ ชวยใหผูประกอบการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน และยังสามารถใชขอมูลสารสนเทศดังกลาว
ในการกําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางกลยุทธเพื่อวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงาน และการประเมิน
ความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากน้ี ขอมูลทางบัญชียังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการไดทราบถึงปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตน เพื่อใหสามารถแกปญหาไดทันทวงที อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจสวนใหญยังขาดความรูทาง
บัญชี จึงตองอาศัยบริการจากสํานักงานบัญชีภายนอก ดังน้ัน สํานักงานบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุน
ใหธุรกิจมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผูประกอบการและผูใชขอมูลในงบการเงนิ (ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, 2559) 
 คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ถือเปนปจจัยหน่ึงของลูกคาในการเลือกใชบริการ ดังน้ัน การบริหาร
จัดการเก่ียวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีจึงเปนส่ิงจําเปนที่สํานักงานบัญชีตองพยายามสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดขึ้นภายในสํานักงานบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานคุณภาพการบริการใหกับลูกคา ซ่ึงกรม
พัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดมีการยกระดับมาตรฐานของสํานักงานบัญชีในประเทศไทยดวยการจัดใหมี
โครงการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี เพื่อเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และเปน
ที่ยอมรับตอสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากมาตรฐานสากลใชตัวชี้วัดนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ภายใตหลักการที่วาการจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 
เปนส่ิงสําคัญที่สามารถสะทอนผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการได จากการสํารวจเบื้องตน 
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พบวา มีนิติบุคคลจํานวนมากที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
พิจารณาแลววาสํานักงานบัญชีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหธุรกิจจัดทํางบการเงินอยางครบถวน ถูกตอง 
สอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินในดานการตัดสินใจ การลงทุน ซ่ึงจะ
เปนผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจ ของประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) 
 อยางไรก็ดี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด เปนสํานักงานบัญชี ที่ใหบริการดานจัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหบริการวางระบบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีประจําป จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงการเปล่ียนสวนของผูถือหุน และบัญชีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ใหบริการดานจดทะเบียนเปน
ตัวแทนจดทะเบียนพาณิชย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด จดทะเบียนการคา จด
ทะเบียนการเปล่ียนสถานนะทางพาณิชยตางๆ และเปนตัวกลางในการยื่นขอวีซาตางๆ กับสถานทูตแตละประเทศใหกับ
ผูที่ตองการเดินทางตางประเทศ ใหบริการอยางครบถวนดูแลและติดตามผลหลังการใหบริการเปนอยางดี (บริษัท ริชไลน 
การบัญชีและวีซา, 2561) สํานักงานบัญชีมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรงใน 
การใหบริการดานบัญชี ซ่ึงคุณภาพการใหบริการถือเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูประกอบการ 
ดังน้ันสํานักงานบัญชีรายใดที่ไมใหความสนใจเรื่องคุณภาพการใหบริการอาจทําใหสูญเสียสวนแบงตลาด สูญเสียลูกคา
ปจจุบันและสูญเสียโอกาสในการแสดงหาลูกคาใหมๆ (แสงดาว เผือนผุด, 2559, หนา 1) 
 จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวา ผูวิจัยในฐานะพนักงานของสํานักงานบัญชี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ขอมูล เพื่อนําผลวิจัยไปใชเปน
แนวทางขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูประกอบการตอการปรับปรุงกระบวนการใหบริการของสํานักงานบัญชี และ
ยกระดับคุณภาพสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานสากล ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดอยางสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด 
ของลูกคาที่มาใชบริการ จําแนกตามปจจัยเบื้องตน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูใชบริการที่มีปจจัยเบื้องตนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท 
ริชไลน การบัญชี และวีซา จํากัด แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ ลูกคาที่มาใชบริการ บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด 
จํานวน 120 ราย (ฝายบริการลูกคา บริษัท ริชไลน การบัญชี และวีซา จํากัด, 2561) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie 
and Morgan (1970, pp.607-610) โดยการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 92 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
  2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี เปน
แบบสอบถามมี 2 สวนคือ 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ระยะเวลาการดําเนินกิจการ จํานวน 4 ขอ 
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   สวนที่ 2 คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ ดานการให
ความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา 
จํานวน 30 ขอ  
  2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได
ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหา กับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.4 นําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260) โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.73 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการขอความรวมมือจากลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชี 
บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล เก็บแบบสอบถามใน
วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 92 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาความถี่  (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 
  4.2 วิเคราะหระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด โดย

หาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท  
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test 

  4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี 
บริษัท ริชไลน การบัญชี และวีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยใชวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท 
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด พบวากลุมตัวอยางมีรูปแบบธุรกิจเปนบริษัทจํากัด รอยละ 51.09 ของจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด มีประเภทธุรกิจโดยประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย คิดเปนรอยละ 44.57 มีทุนจดทะเบียน มากกวา 
5,000,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.26 มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการมากกวา 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
36.96 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2. การวิเคราะหระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด 

พบวา ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยูในระดับดี ( X = 4.25) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับดีทุกดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใส
ลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถอธิบายได ดังน้ี 
  ดานความนาเชื่อถือ ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ
ดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก ผูทําบัญชีมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวของ 
สํานักงานมีชื่อเสียงและภาพพจนดี ผูทําบัญชีมีความรูความสามารถตามที่กฎหมายกําหนด มีคู มือและขั้นตอน 
การทํางาน และมีระบบติดตามงานลูกคา สํานักงานถือประโยชนลูกคาเปนสําคัญ และเก็บรักษาขอมูลความลับของ
ลูกคาเปนอยางด ี
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  ดานการ ใหความม่ันใจแก ลูกค า ลูกค าที่มาใชบริการ มีความคิด เห็นตอระดับคุณภาพการให 
บริการ โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก การปฏิบัติตอลูกคาอยางดีและมี
มาตรฐาน พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ นุมนวลมีกริยามารยาทที่ดี พนักงานมีทักษะการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ มีพนักงานเพียงพอในการใหบริการ พนักงานใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน และพนักงานมีความรู
ความสามารถและมีความรอบรูในงานดานบัญช ี
  ดานส่ิงที่สามารถจับตองได ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยู
ในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก มีส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ
ทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ สถานที่ตั้งของสํานักงานมีความสะดวกในการติดตอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
การใหบริการไมซับซอนและมีมาตรฐาน การรักษาภาพลักษณในการใหบริการ มีสถานที่จอดรถพอเพียงใหกับ
ผูรับบริการ และมีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย 
  ดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูใน
ระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก พนักงานมีความพรอมและเต็มใจที่จะใหบร ิการ 
ใหบริการไดตรงตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด มีการแจงยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาที่
เหมาะสม มีการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบใหลูกคา การใหบริการรวดเร็วถูกตอง แมนยํา และมี
ความเขาใจในความตองการของลูกคาเปนอยางด ี
  ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพ 
การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก พนักงานเต็มใจใหความ
ชวยเหลือแกผูรับบริการ มีการดําเนินการตามขอรองเรียนของลูกคา มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเน่ือง พนักงาน
สามารถชวยแกปญหากับผูรับบริการได  สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนด พนักงานใหบริการอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว และสามารถติดตอสํานักงานไดสะดวก 
 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและ 
วีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยเบื้องตน พบวา ลูกคาที่มาใชบริการมีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีรูปแบบธุรกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ 
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิง
ที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีประเภทธุรกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ 
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิง
ที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ 
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคามีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพ
การใหบริการของสํานักงานบัญชี พบวาลูกคาที่มีทุนจดทะเบียน 3,000,001-5,000,000 บาท ความตองการดาน 
การตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1,000,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 สวนดานความ
นาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได และดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมี
ความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับ
คุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ลูกคามีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชีโดยพบวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-



Lan Panya Journal 
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University 

 

6 

15 ป มีความตองการดานการตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 และลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการมากกวา 15 ปขึ้นไป มีความตองการดานการตอบสนองมากกวา
ลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-15 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานความนาเชื่อถือ ดานการให
ความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได และดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับ
คุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด จากการวิจัย
พบวา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี ไดแก 
ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา ดานส่ิงที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดาน 
การตอบสนองความตองการของลูกคา เน่ืองจากคุณภาพในการใหบริการถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับธุรกิจสํานักงานบัญชี 
ซ่ึงจะมีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจและความประทับใจจากการไดรับบริการ รวมถึงเกิดความภักดีตอคุณคาตราสินคา 
อีกทั้งเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล  
ทองวิจิตร (2555, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชี และ
กฎหมาย จํากัด พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด ทั้งภาพรวมและรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานส่ิงที่สัมผัสได ดานความไววางใจ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
การเอาใจใส และดานการตอบสนอง อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
  ดานความนาเชื่อถือ พบวา กลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการเก่ียวกับ
ผูทําบัญชีมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวของ สํานักงานมีชื่อเสียงและภาพพจนดี ผูทําบัญชีมีความรู
ความสามารถตามที่กฎหมายกําหนด มีคูมือและขั้นตอนการทํางาน และมีระบบติดตามงานลูกคา สํานักงานถือ
ประโยชนลูกคาเปนสําคัญ และเก็บรักษาขอมูลความลับของลูกคาเปนอยางดี โดยรวมอยู ในระดับดี เ น่ืองจาก 
การสํานักงานมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและมีหลักการพื้นฐานในการทํางานพนักงานมีความรู
ความสามารถทํางานดวยความระมัดระวังรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เที่ยงธรรม และรักษาความลับ ซ่ึงมี 
การสงเสริมใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญในเรื่องจรรยาบรรณ รวมถึงการใหคําปรึกษาหารือในเรื่องที่เก่ียวของเปนอยาง
ดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013, p.50) กลาววา 
ความสามารถในการใหบริการไดตรงกับสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา การใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสมทั้งในเรื่อง
ของเวลา ปริมาณ และคุณภาพ โดยสามารถใหบริการไดถูกตองเหมาะสมตั้งแตการใหบริการ ครั้งแรก ความสมํ่าเสมอน้ี
จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับน้ันมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได และสอดคลองกับทฤษฎี
เก่ียวกับการวัดคุณภาพการสงมอบบริการของ Zeithaml & Bitner (2000, pp.15-16) กลาววา ผูรับบริการมีความ
เชื่อถือ และไววางใจผูใหบริการ วาสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูรับบริการได ซ่ึงความนาเชื่อถือ และ
ไววางใจของผูใหบริการแตละคนยอมไมเทากัน ซ่ึงวัดไดจากประสบการณที่เคยลองใชบริการ หรืออาจวัดจากความรูสึก
ที่สัมผัสไดครั้งแรกของผูรับบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลกระทบของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
การบัญชีที่มีตอความเชื่อม่ันของลูกคาของสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือของ นันทนา ศรีพระนาม (2557, หนา 1) 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชี 
ดานการจัดการความรูทางการบัญชี ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานการมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่และดานทัศนคติ
หรือเจตคติตอวิชาชีพ เพื่อสรางความเชื่อม่ันของลูกคา 
  ดานการใหความม่ันใจแก ลูกคา พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพ 
การใหบริการในเรื่องของพนักงานปฏิบัติตอลูกคาอยางดีและมีมาตรฐาน ใหบริการดวยความสุภาพ นุมนวลมี
กิริยามารยาทที่ดี มีทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ มีพนักงานเพียงพอในการใหบริการ ใหบริการเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และพนักงานมีความรูความสามารถและมีความรอบรูในงานดานบัญชีอยูในระดับดี เน่ืองจากสํานักงาน
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพ และปฏิบัติดวยความระมัดระวังรอบคอบและปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนมาตรฐาน ใหบริการดวยความเต็มใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ
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การบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013, p.50) กลาววา ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู 
ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล กิริยามารยาทที่ดีใช
การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและใหความม่ันใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด รูสึกถึงความปลอดภัยเม่ือเขา
มาใชบริการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรัตน พันธุไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด พบวา ปจจัยดานความรู ความสามารถ
ของผูสอบบัญชีและทีมงาน ปจจัยดานชื่อเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด  
  ดานส่ิงที่สามารถจับตองได พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ 
พบวามีส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ สถานที่ตั้งของสํานักงานมี
ความสะดวกในการติดตอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการไมซับซอนและมีมาตรฐาน การรักษาภาพลักษณใน 
การใหบริการ มีสถานที่จอดรถพอเพียงใหกับผูรับบริการ และมีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย โดยรวมอยู
ในระดับดี เน่ืองจากสํานักงานบัญชีมีการจัดพื้นที่เปนระเบียบเรียบรอย พรอมทั้งมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย และ
มีภาพลักษณที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithmaml & Berry (1990, 
p.55) กลาววา ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใชในการส่ือสารตางๆ 
สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตองมีความเพียงพอ จัดสถานที่ใหบริการสะอาด สวยงาม และวัสดุที่ใชใน 
การติดตอส่ือสาร และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรัตน พันธุไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด พบวา ปจจัยดานสถานที่ตั้งของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 
  ดานการเอาใจใสลูกคา พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ
เก่ียวกับพนักงานมีความพรอมและเต็มใจที่จะใหบริการ ใหบริการไดตรงตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด มีการแจง
ยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม มีการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบ
ใหลูกคา การใหบริการรวดเร็วถูกตอง แมนยํา และมีความเขาใจในความตองการของลูกคาเปนอยางดี โดยรวมอยูใน
ระดับดี เน่ืองจากพบวาพนักงานทุกคนมีความพรอมในการใหบริการ มีการตรวจทานงานกอนสงมอบงานทุกครั้ง และ
ปดงบตรงตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการประเมินคุณภาพการใหบริการของ ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา (2557, หนา 191) กลาววา การรักษาภาพลักษณของการใหบริการ การดูแลเอาใจใสการใหบริการอยางตั้งอก
ตั้งใจ ความสามารถในการดูแลเอาใจใส ความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา การใหความสนใจและใหบริการแก
ลูกคาแตละราย เนนการบริการและการแกปญหาใหลูกคาอยางเปนรายบุคคลตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เพื ่อให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการบริการ โดยพนักงานมีความเขาใจความตองการของลูกคาแตละราย ใหความดูแลเอาใจ
ใสลูกคารายบุคคล และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรัตน พันธุไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด พบวาปจจัยดานความสะดวกสบายใน
การติดตอส่ือสารกับผูสอบบัญชี ปจจัยดานความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานัก
งานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 
  ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพ
การใหบริการในเรื่องของพนักงานเต็มใจใหความชวยเหลือแกผูรับบริการ มีการดําเนินการตามขอรองเรียนของลูกคา มี
การติดตอกับลูกคาอยางตอเน่ือง พนักงานสามารถชวยแกปญหากับผูรับบริการได  สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนด พนักงานใหบริการอยางทั่วถึงและรวดเร็ว และสามารถติดตอสํานักงานไดสะดวก โดยรวมอยูในระดับดี 
เน่ืองจากสํานักงานบัญชมีีความพรอมในการใหบริการและติดตามงานอยางตอเน่ือง สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหกับ
ลูกคาไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithmaml & Berry 
(1990, p.55) ที่กลาววา ความเต็มใจที่จะใหบริการอยางรวดเร็วและยินดีที่จะชวยเหลือลูกคา และ Ziethaml, 
Parasuraman & Berry (2013, p.50) ยังกลาวถึงความพรอม ความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการใหบริการไดอยาง
ทันทวงที เม่ือมีการรองขอของลูกคา รวมทั้งตองมีการกระจายการบริการใหมีความทั่วถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน เขาถึง
งายและสะดวกสบาย โดยพนักงานเต็มใจใหความชวยเหลือแกลูกคา รวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง
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และรวดเร็ว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทนา ศรีพระนาม (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชีที่มีตอความเชื่อม่ันของลูกคาของสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือ พบวา ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชี ดานทักษะในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความเชื่อม่ัน
ของลูกคา ดานคํารองเรียนของลูกคา และดานทัศนคติหรือเจตคติตอวิชาชีพ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความเชือ่ม่ันของลูกคาโดยรวม ดานการตอสัญญาของลูกคา และดานการบอกตอของลูกคา 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและ 
วีซา จํากัด พบวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการตางกันความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ศรุต จิตตัดคานนท (2557, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความไววางใจในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
ของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา อายุและประเภทของธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอความ
ไววางใจในการ เลือกใชบริการสํานักงานบัญชีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรูปแบบ 
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไววางใจในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี กับปจจัยกําหนดคุณภาพ
การใหบริการ พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นเรื่องของการติดตอส่ือสารและความสุภาพเปนมิตร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธระหวางปจจัยอ่ืนๆ กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไววางใจในการเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชี พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นเรื่องของภาพลักษณของบริการ และความภักดีตอบริการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ทรงพล ทองวิจิตร (2555, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จํากัด พบวารูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน อายุ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด ในภาพรวมแตกตางกันและรายดาน พบวา ดานส่ิงที่สัมผัสได ไมแตกตางกัน สวนดานความนาเชื่อถือ 
ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเอาใจใส แตกตางกัน ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการดําเนิน
ธุรกิจ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ในภาพรวม 
ไมแตกตางกัน และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยพบวาลูกคาที่มีทุนจดทะเบียน 3,000,001-
5,000,000 บาท มีความตองการดานการตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1,000,000 บาท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-15 ป มีความตองการดานการตอบสนอง
มากกวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และลูกคาที่มีระยะเวลา
ในการดําเนินกิจการมากกวา 15 ปขึ้นไป มีความตองการดานการตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการ 11-15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ แสงดาว เผือกผุด (2559, หนา 1) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของผูประกอบการนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พบวา ผูประกอบการนิติบุคคลที่มีประเภทธุรกิจและระยะเวลาในการดําเนินงานตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด พบวา 
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยูในระดับด ีซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ดานความนาเชื่อถือ  
  - สํานักงานบัญชี ควรเพิ่มคุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือกับผูมาใชบริการโดยมีการจัดทํา
ฐานขอมูลและรักษาความลับของลูกคาที่มาใชบริการ และจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานพรอมรายละเอียดขั้นตอน 
การทํางานขั้นพื้นฐานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งจัดทําระบบติดตามงานลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
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 2. ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา   
  - สํานักงานบัญชี ควรเพิ่มนโยบายสงเสริมคุณภาพการใหบริการ โดยการสงพนักงานฝกอบรมการบัญชี
เพิ่มเติม เพื่อใหพนักงานมีความรอบรูเกิดความชํานาญในการดานงานบัญชีมากขึ้น และจัดหาพนักงานใหเพียงพอตอ
การใหบริการกับลูกคาที่มาใชบริการ 
 3. ดานส่ิงที่สามารถจับตองได  
  - สํานักงานบัญชี ควรมีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และควรมีนโยบายใน
การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการ เชน จัดสถานที่จอดรถสําหรับอยางเพียงพอกับลูกคาที่มาใช
บริการ   
 4. ดานการเอาใจใสลูกคา  
  - สํานักงานบัญชี ควรมีการรบัฟงความคิดเห็นของลูกคา เพื่อที่จะไดรวบรวมขอมูลมาพัฒนาปรับปรุง และ
ใสใจในลูกคาใหมากๆ ไมวาจะเปนรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ และบริการใหตรงจุดตามที่ลูกคาตองการ ใหบริการที่
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามสอบถามใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ ปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการใหบริการไมยุงยากซับซอน เพื่อใหเกิดการบริการที่เปนมาตรฐาน 
 5. ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา  
  - ลูกคาที่มีทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตางกัน สํานักงานจึง
ควรตองใหบริการใหลูกคาประทับใจ โดยการใหบริการกับลูกคาดวยความเขาใจ มีการเตรียมความพรอมใน 
การใหบริการอยางทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการกําหนดการสงมอบ
งานในการใหบริการกับลูกคาในแตละราย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ศึกษารูปแบบและปญหาในการใหบริการของสํานักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ศึกษาคุณภาพและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง  
และ 2) ศึกษากลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูใหขอมูลสําคัญคือ 
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางจํานวน 13 ราย ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการรานอาหาร มี 5 ขอ ดังน้ี (1) มีความรูดาน 
การประกอบอาหาร (2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการทําเมนูใหมๆ (3) มีความชางสังเกต (4) มีความอดทนใน 
การดําเนินธุรกิจ และ (5) มีความรูดานการจัดการและการบริหาร และ 2) กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารระดับกลาง มี 7 ดานดังน้ี (1) ดานผลิตภัณฑมีการเลือกใชวัตถุดิบที่ใหม สด สะอาด มีมาตรฐานตาม
หลักกรมอนามัย (2) ดานราคามีการตั้งราคาอยางสมเหตุสมผล (3) ดานชองทางการจัดจําหนายมีทั้งหนาราน และ
บริการทางออนไลน (4) ดานสงเสริมการตลาดมีการประชาสัมพันธ และใชส่ือโฆษณา (5) ดานบุคลากรมีการจัดอบรม
พนักงานใหมีทักษะในการบริการเพิ่มขึ้น (6) ดานกระบวนการทํางานมีการนําหลักคุณภาพการบริการมาประยุกตใช 
และ (7) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีการตกแตงออกแบบสถานที่ใหเปนเอกลักษณ 
 
คําสําคัญ  กลยุทธการตลาดบริการ  ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร  คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ  
 คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the characteristics of being the casual 
restaurant entrepreneurs, and 2) study the service marketing strategies of the casual restaurant 
entrepreneurs. This was a qualitative research using in-depth interview. Structured interview forms 
were used as a research tool with 13 casual restaurant entrepreneurs. The data was checked by 
triangulation and analyzed through content analysis. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The results of this research showed that: 1) five characteristics of being the restaurant 
entrepreneurs were as follows: (1) having knowledge of cooking, (2) creative thinking, (3) being 
observant, (4) patience in business, and (5) having knowledge in management and administration; 
and 2) the service marketing strategies of being the restaurant entrepreneurs included 7 aspects as 
follows: (1) selecting fresh and clean raw materials according to standard of the Department of 
Health, (2) reasonably pricing, (3) having distribution channels in the restaurant and online service, (4) 
using public relations and advertising media, (5) providing training for employees to increase service 
skills, (6) applying the principles of service quality in the work process, and (7) decorating the place 
to be unique. 
 
Keywords:  service marketing, restaurant entrepreneurs, characteristics of being the entrepreneurs,  
 characteristics of being the restaurants entrepreneurs 
 
บทนํา 
 จากฐานขอมูลการสํารวจธุรกิจรานอาหารของเว็บไซตวงใน www.wongnai.com ซ่ึงเปนเว็บไซตและ 
แอปพลิเคชันคนหารานอาหารอันดับ 1 ของไทย มีขอมูลครอบคลุมทั้งรานอาหาร รานเสริมสวยและสปา สูตรอาหาร 
โรงแรม ที่พัก ที่เที่ยว เวปไซตวงใน เปนผูนําตลาดระบบรีวิวรานอาหารในไทย โดยมีจํานวนผูใชกวา 8 ลานรายตอเดือน 
มีฐานขอมูลมากกวา 230,000 รานทั่วประเทศไทยที่อัพเดทตลอดเวลา รวมทั้งยังไดรับขอมูลที่ถูกตองและรีวิวที่มาจาก 
ผูที่ไปใชบริการมาจริงเพื่อชวยประกอบการตัดสินใจ จากสมาชิกที่มีมากกวา 3 ลานคนทั่วประเทศพบวาในประเทศไทย
มีรานอาหารที่จดทะเบียนพาณิชยทั้งหมด 205,709 ราน โดยกรุงเทพมหานครมีจํานวนรานอาหารมากที่สุดถึง 61,488 
ราน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม 12,849 ราน จังหวัดชลบุรี 10,951 ราน จังหวัดนนทบุรี 7,511 ราน และจังหวัด
นครราชสีมา 6,470 ราน (ยอด ชินสุภัคกุล, 2561) สวนเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 5 เเขวง 
ดังตอไปน้ี 1. บานชางหลอ 2. อรุณอมรินทร 3. บางขุนศรี 4. บางขุนนนท 5. ศิริราช พบวามีจํานวนผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารระดับกลางใน เเขวงศิริราชจํานวน 13 ราย ดังตอไปน้ี 1) ผูประกอบการธุรกิจรานกวยเตี๋ยวคนไทย 2) 
ผูประกอบการธุรกิจรานครัวสุวรรณา 3) ผูประกอบการธุรกิจรานชวนอรอย 4) ผูประกอบการธุรกิจรานตนมะกอก 5) 
ผูประกอบการธุรกิจรานตล่ิงบารวังหลังวิว 6) ผูประกอบการธุรกิจรานบานเเซบ 7) ผูประกอบการธุรกิจรานริท เทปนยา
กิ 8) ผูประกอบการธุรกิจรานสมตํารัว 9) ผูประกอบการธุรกิจรานสุม 4 สุม 5 10) ผูประกอบการธุรกิจรานสลาม 11) 
ผูประกอบการธุรกิจราน Peanocchio 12) ผูประกอบการธุรกิจราน Say Hi 13) ผูประกอบการราน Wind Water View 
(รานอาหารเขตบางกอกนอย, 2560) ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา มูลคาตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2561 นาจะอยูที่ 
411,000-415,000 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4-5 จากป 2560 ความทาทายของผูประกอบการจึงอยูที่การคัดเลือก
ทําเลในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงตองเปนทําเลที่สามารถเขาถึงฐานลูกคา อาคารสํานักงานในพื้นที่ใจกลางเมืองที่ลูกคา
กลุมเปาหมายเปนกลุมผูมีกําลังซ้ือ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูปวยและผูมา
เยี่ยม (ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2560) 
 กระทรวงพาณิชย แบงประเภทของรานอาหารเปน 4 แบบ โดยจําแนกตามการตกแตงเปนหลัก ไดแก 
 1. รานอาหารระดับหรู (Fine dining) หมายถึง รานอาหารที่มีการตกแตงอยางประณีตสวยงามใชวัสดุและ
อุปกรณราคาแพง จัดอาหารอยางหรูหรา และการบริการตามมาตรฐานสากล 
 2. รานอาหารระดับกลาง (Casual dining) เปนรานอาหารที่มีการออกแบบตกแตงพอสมควรเนนบรรยากาศ
สบายๆ เปนกันเอง ราคาอาหารปานกลาง และการบริการไมมีพิธีรีตองมากนัก 
 3. รานอาหารทั่วไป (Fast dining) เปนรานอาหารที่มีการออกแบบตกแตงแบบเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย เนนบริการอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัด และหมุนเวียนลูกคาไดปริมาณมาก 
 4. รานริมบาทวิถี (Kiosk) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบงายๆ เนนอาหารจานเดียว สามารถปรุงไดงาย
และรวดเร็ว โดยเปนธุรกิจขนาดยอยที่มีเจาของรานเปนพอครัวเอง (ดวงพร ทรงวิศวะ, 2559) 
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 อยางไรก็ตาม “อาหาร” ถือเปนหน่ึงในปจจัยพื้นฐานที่สําคัญส่ีประการในการดํารงชีวิตของมนุษย ในอดีตน้ัน
ประชาชนอยูเปนครอบครัวใหญมีการทําอาหารเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัว แตเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม สงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนน้ันเปล่ียนแปลงไป ครอบครัว
มีลักษณะเล็กลงเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ประชาชนสวนใหญมีเเตความเรงรีบ ไมมีเวลาประกอบอาหารเพื่อ
รับประทานเอง จึงตองซ้ืออาหารมารับประทานที่บาน หรือออกไปรับประทานอาหารนอกบาน แมวาในปจจุบัน 
เศรษฐกิจจะอยูในภาวะที่ชะลอตัวแตผูบรโิภคชาวไทยสวนใหญยังคงนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบานหลายครั้ง
ภายในหน่ึงเดือน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (ฝนทิพย มะมวงแกว, 2559, หนา 
24) 
 นอกจากการมีผูประกอบการธุรกิจรานอาหารที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ยังพบปญหาทางดานการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารดวยกัน แมวาผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะมีการวางแผนการดําเนินงานในดาน
ตางๆ เพื่อกระตุนรายรับ ลดรายจาย งัดสารพัดกลยุทธตางๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคา แตเน่ืองดวยคุณลักษณะของการเปน
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการวางแผนการทางธุรกิจ กลยุทธทางดาน
การตลาด คุณภาพของการใหบริการ อีกทั้งปญหาทางดานการขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจที่อยูในสภาวะ
ถดถอย (นิศานาถ ม่ังศิริ, 2557, หนา 167-180) รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปล่ียนแปลงไป ดิจิทัลมี
อิทธิพลตอผูบริโภคมากขึ้น ผูคนหันมานิยมใชบริการทางออนไลนซ่ึงสรางความสะดวกสบาย เเละสามารถกําหนดเวลาที่
จะรับประทานอาหารไดทันทีที่กลับถึงบาน อีกทั้งผูบริโภคในกรุงเทพฯ บางกลุมใสใจเรื่องสุขภาพ จึงปฏิเสธที่จะออกไป
รับประทานอาหารนอกบานเเตเลือกที่จะประกอบอาหารเพื่อรับประทานเอง นอกจากน้ียังพบปญหาในการอนุมัติสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินของผูประกอบการรานอาหารอีกดวย (ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2560) 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากตองการยกระดับการใหบริการ เเละนํากลยุทธการตลาด
บริการนํามาประยุกตใชกับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง เเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง ในเเขวงศิริราช 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ราย (รานอาหารเขตบางกอกนอย, 2560) ไดเเก 
   1) ผูประกอบการธุรกิจรานกวยเตี๋ยวคนไทย 
   2) ผูประกอบการธุรกิจรานครัวสุวรรณา  
   3) ผูประกอบการธุรกิจรานชวนอรอย  
   4) ผูประกอบการธุรกิจรานตนมะกอก 
   5) ผูประกอบการธุรกิจรานตล่ิงบารวังหลังวิว 
   6) ผูประกอบการธุรกิจรานบานเเซบ  
   7) ผูประกอบการธุรกิจรานริท เทปนยากิ  
   8) ผูประกอบการธุรกิจรานสมตํารัว  
   9) ผูประกอบการธุรกิจรานสุม 4 สุม 5 
   10) ผูประกอบการธุรกิจรานสลาม  
   11) ผูประกอบการธุรกิจราน Peanocchio 
   12) ผูประกอบการธุรกิจราน Say Hi 
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   13) ผูประกอบการธุรกิจราน Wind Water Wind 
  กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางเเบบมีจุดมุงหมาย (Purposive sampling) โดยกําหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจรานอาหารไว ดังน้ี 
   1) เปนรานอาหารที่จดทะเบียนพาณิชย 
   2) เปนรานอาหารระดับกลาง (Casual dining) ที่ยังเปดใหบริการอยู 
   3) เปนรานอาหารขนาดกลางที่มีพื้นที่ตัง้แต 50-200 ตารางเมตร เเละมีที่น่ังระหวาง 51-100 ที่น่ัง 
   4) เปนรานที่ไดรับการรีวิวจากเเอพพลิเคชั่นอาหาร “วงใน” 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเเบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเก่ียวของ 
  3.2 กําหนดหัวขอการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางจํานวน 13 ราย 
ในเเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 
  3.3 สรางแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
interview) ซ่ึงมีการกําหนดคําถามในการสัมภาษณไวลวงหนา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงเปนคําถามแบบมีโครงสรางจากผูใหขอมูล คือ กลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารระดับกลาง จํานวน 13 ราย ในเเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 
  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของกับกลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางในเเขวง ศิริราช กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่เ ก่ียวของทั้งในประเทศ เเละ
ตางประเทศ รวมถึงการศึกษาขอมูลจากส่ือทางอินเตอรเน็ต หนวยงานของภาครัฐ และเอกชน 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลจากเเบบสัมภาษณเพื่อสรุปประเด็นเปนการวิเคราะหเน้ือหาโดยการรวบรวมขอมูลที่ได
จากการสํารวจการสัมภาษณ การบันทึกเสียงแลวนําขอมูลจากการสํารวจการสัมภาษณเทปบทสนทนา เน้ือความจาก
เอกสารดําเนินการจัดแบงประเภทของขอมูลตามวัตถุประสงค และทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content 
analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสัมภาษณ ผู ใหขอมูลสําคัญ คือ ผูประกอบการธุร กิจรานอาหารระดับกลาง แขวงศิริ ราช 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ทาน ผูวิจัยไดสรุปผลการการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง ในแขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะตองมีคุณลักษณะ 5 ขอ คือตองมีความรูดานอาหาร ตองมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ตองเปนคนชางสังเกต ตองมีความอดทน รวมทั้งตองมีความรูดานการจัดการและการบริหาร ซ่ึง
ผลการวิจัยในแตละดานมีดังน้ี 
  1.1 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจําเปนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเก่ียวกับอาหาร ตองรูจัก
วัตถุดิบทุกอยางที่เก่ียวของกับการประกอบอาหาร ตองทําอาหารเปน ตองรูจักการแกไขปรับปรุงรสชาติใหเขากับ
รสนิยมของผูบริโภคในสถานที่ประกอบการรานอาหารน้ันๆ 
  1.2 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อหลีกเล่ียงการจําเจแตรายการอาหาร
เดิมๆ ตองมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจรานอาหารอยูเสมอ ถาลูกคาตองการเมนูที่แปลกใหมผูประกอบการ
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ตองสามารถทําตามความตองการของลูกคาได ตองมีความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบแตละชนิดมาประกอบเขา
ดวยกัน 
  1.3 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองเปนคนชางสังเกต เพราะการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นไดทุกวัน 
ผูประกอบการตองสังเกตแนวโนมของกระแสวาผูบริโภคตองการส่ิงใด และปรับปรุงเมนูอาหารใหอยูในกระแสน้ันๆ 
ผูประกอบการตองรูจักสังเกตอาหารที่มีเฉพาะฤดูกาล ซ่ึงอาหารเฉพาะฤดูกาลสามารถเพิ่มมูลคาใหรานอาหาร และ
สงผลใหรานอาหารไดรับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการตองสังเกตไดวาวัตถุดิบอะไรที่สามารถใชทดแทนวัตถุดิบ
อีกชนิดไดในยามที่วัตถุดิบน้ันขาดแคลนหรือมีราคาสูงเกินไป 
  1.4 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองมีความอดทน เพราะธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีรายละเอียด
เยอะ ดังน้ันผูประกอบการจําเปนตองมีความอดทนที่สูงมาก ทั้งในเรื่องของการไปเดินเลือกวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร ความรอนของเครื่องมือที่ใชในการประกอบอาหาร การทํางานรวมกับผูอ่ืน และตองมีความอดทนตอการ
ใหบริการที่อาจจะมีลูกคามาใชบริการพรอมกันทีละมากๆ 
  1.5 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองมีความรูดานการจัดการและการบริหาร เพราะการบริหารเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จ ผูประกอบการจําเปนตองรูจักการจัดการทุกเรื่องภายในองคกร 
ตองมีการวางกลยุทธในการบริหาร ตองมีการวางแผน การควบคุม และติดตามผลงานตองรู จักการวิเคราะหสภาวะ
แวดลอม รูจุดแข็ง จุดออน มองหาโอกาส และเปล่ียนอุปสรรคใหเปนโอกาสใหได ทั้งน้ีผูประกอบการจําเปนตองทราบถึง
แรงกดดัน 5 ประการเพื่อวิเคราะหคูแขงที่มีอยู วาจุดแข็ง จุดออนของคูแขงคืออะไร กีดกันผูประกอบการรายใหมที่จะ
เขามาในธุรกิจเดียวกัน ผูประกอบตองมีอํานาจตอรองทั้งการซ้ือ และการขาย อีกทั้งผูประกอบการตองสามารถหาสินคา
ทดแทนไดในยามที่วัตถุดิบน้ันๆ ขาดแคลน 
  นอกจากน้ีผูวิจัยไดคนพบขอมูลที่นอกเหนือจากทฤษฎีการเปนผูประกอบการ ซ่ึงไดจากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกกับผูใหขอมูล พบวา ผูประกอบการจําเปนตองมีความซ่ือสัตยกับลูกคา ไมนําของที่ไมมีคุณภาพ หรือเปน
อันตรายมาใหลูกคาบริโภค ไมโกงลูกคา ผูประกอบการตองมีความซ่ือสัตยในอาชีพของตัวเอง 
  อีกทั้งผูประกอบการตองมีความยืดหยุนในการแกปญหาเพราะธุรกิจรานอาหารระดับกลางไมสามารถทํา
คนเดียวไดตองรูจักการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน บางกรณีตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของทุกคนในองคกร รวมถึง
ผูประกอบการตองมีการวางแผนฉุกเฉินในกรณีที่มีอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ เปนตน 
 2. ผลการศึกษากลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง ในแขวงศิริราช 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหาร เปนธุรกิจบริการจะตองประกอบไปดวย 7 ดาน ดังน้ี ดาน
ผลิตภัณฑบริการ ดานราคาบริการ ดานการจัดจําหนายบริการ ดานการสงเสริมการตลาดบริการ ดานบุคลากรบริการ 
ดานกระบวนการบริการ ดานหลักฐานทางกายภาพ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานผลิตภัณฑบริการ พบวา ผูประกอบการเลือกใชวัตถุดิบที่สด สะอาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ผูประกอบการรานอาหารเปนผูไปคัดสรรวัตถุดิบเอง และใหทางตัวแทนจําหนายมาจัดสง ณ สถานที่ประกอบ
กิจการรานอาหาร หรือในบางกรณีมีตัวแทนจากบริษัทใหญๆที่มีชื่อเสียงนําตัวอยางของผลิตภัณฑมาใหผูประกอบการ
ทดลอง และบริการจัดสงวัตถุดิบมายังสถานที่ประกอบกิจการทุกวัน 
  2.2 ดานราคาบริการ พบวา ผูประกอบการคํานวณราคาที่จัดจําหนายโดยคิดจากตนทุนของวัตถุดิบและ
ตนทุนในการดําเนินงานทุกอยางที่เก่ียวของกับกิจการรานอาหาร บวกกําไรที่อยากไดเขาไปแตตองดูสมเหตุสมผลและ
เปนราคาที่ผูบริโภครับได 
  2 .3  ด านการจัด จําหน ายบริการ พบวา  ผูป ระกอบการ ใหบริการ ณ สถานที่ ป ระกอบการ 
โดยการตอนรับลูกคาที่เขามาใชบริการ จัดสรรที่น่ัง และแนะนําอาหาร ในกรณีที่ลูกคาไมสะดวกมารับประทานอาหารที่
ราน ทางผูประกอบการมีการบริการรับจัดสงดิลิเวอรี โดยลูกคาสามารถส่ังอาหารผานชองทางออนไลนได 
  2.4 ดานการสงเสริมการตลาดบริการ พบวา ผูประกอบการใชวิธีการประชาสัมพันธผานทางหนารานโดย
ใชพนักงานส่ือสารถึงรายละเอียดที่ตองการส่ือใหลูกคารับรู และใชส่ือเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธ เชนแผนพับ 
เปนตน ทั้งน้ีผูประกอบการยังมีการส่ือสารประชาสัมพันธผานทางโซเชียล มีเดียตางๆ เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหลูกคา
รับทราบ มีการรับฟงความคิดเห็น คําแนะนํา ติ-ชมจากลูกคา 
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  2.5 ดานบุคลากรบริการ พบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับเรื่องบุคลากรโดยเริ่มตั้งแตผูประกอบการ
ไปจนถึงพนักงานทุกฝายที่เก่ียวของกับรานอาหาร การคัดเลือกพนักงานใชหลักการสัมภาษณเปนรายบุคคล เพื่ อ 
ดูแนวคิด ทัศนคติวามีใจรักการบริการไหม อีกทั้งใหความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพในการบริการ การแตงกายที่สะอาด
สะอาน มีเครื่องแบบการแตงกายที่เปนมาตรฐานของทางราน เชฟตองมีการเก็บผมใหเรียบรอยเพื่อปองกันส่ิง
แปลกปลอมเขาสูอาหาร ความรับผิดชอบเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่ทุกคนในองคกรจําเปนตองมี 
  2.6 ดานกระบวนการบริการ พบวา ผูประกอบการมีหลักการใหบริการที่สามารถวัดไดจากคุณภาพการ
บริการ โดยมีความถูกตองแมนยํา วองไวในการใหบริการ และใหบริการในรูปแบบของมืออาชีพ การใหบริการทุกคนตอง
มีความเขาใจตรงกันเพื่อกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เอาใจใสลูกคาโดยทําใหลูกคาไดรับความพอใจเกินกวา
ที่ลูกคาคาดหวังไว 
  2.7 ดานหลักฐานทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการตองดูแลบรรยากาศโดยรอบภายในบริเวณรานอาหาร
ใหมีความสะอาด สะดวกสบาย เหมาะกับการเขามาใชบริการ ภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะสมกับการประกอบอาหาร 
และรับประทานอาหาร บรรยากาศที่ดี ผลิตภัณฑที่ดีสงผลใหผูบริโภคกลับมาใชบริการซํ้า นอกจากน้ียังพบวา 
ผูประกอบการใชวิธีการกําหนดเอกลักษณของรานอาหารที่ทําใหลูกคาเกิดการจดจําเปนยุทธวิธีที่งายและสงผลตอ 
การเลือกใชบริการรานอาหาร 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จากผลการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร
ระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร พบวา มีความคิดเห็นตรงกันใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. คุณลักษณะของ
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร และ 2. กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
 1. คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะตองมีคุณลักษณะ 
5 ดาน คือ ตองมีความรูดานอาหาร  ตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคนชางสังเกต ตองมีความอดทน และตองมี
ความรูดานการจัดการและการบริหาร เน่ืองจากธุรกิจรานอาหารระดับกลางไมสามารถทําคนเดียวไดตองรูจักการทํางาน
เปนทีมรวมกับผูอ่ืน บางกรณีตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของทุกคนภายในราน ซ่ึงผูประกอบการก็ตองมีการวางแผน
ฉุกเฉินและมีความยืดหยุนในการแกปญหากรณีที่มีเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น อีกทั้งธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีความ
ละเอียดออนและมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก ดังน้ัน จึงตองมีความอดทนใสใจในรายละเอียดทุกการบริหาร
จัดการของธุรกิจรานอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของผูประกอบการรานอาหารของ ดวงพร  ทรงวิศวะ (2559) ที่
กลาววา ผูประกอบการรานอาหาร (Restaurant entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่ประกอบธุรกิจรานอาหาร จําเปน 
ตองมีความรูดานอาหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคนชางสังเกต มีความอดทน รวมไปถึงเปนผูมีความรูดาน 
การจัดการ เเละการบริหารเปนอยางดี และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส รานอาหารประเภทกวยเตี๋ยวในเขตจังหวัดชลบุรี ของ สวางพงษ แซจึง (2559, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่จะทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จจะประกอบไปดวย ดานคุณลักษณะผูประกอบการ 1) ดานปจจัยสวน
บุคคล 2) ดานความเส่ียงที่ยอมรับได 3) ดานทักษะและความรูเก่ียวกับธุรกิจ 4) ดานบุคลิกภาพของประกอบการ 5) 
ดานการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ ดานคุณลักษณะของธุรกิจ 1) ระยะเวลา 2) ขนาดองคกร 3) แหลงที่มา
ของเงินทุน 4) ผลประกอบการ 5) ความสามารถในการถายทอดวิธีการทําธุรกิจ 6) ความสามารถในการใหคําปรึกษา 
และ 7) เอกลักษณของธุรกิจ 
 2. กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง ประกอบไปดวย 7 ดาน ดังน้ี ดาน
ผลิตภัณฑบริการ ดานราคาบริการ ดานการจัดจําหนายบริการ ดานการสงเสริมการตลาดบริการ ดานบุคลากรบริการ 
ดานกระบวนการบริการ และดานหลักฐานทางกายภาพ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานผลิตภัณฑบริการ พบวา ผูประกอบการรานอาหารเปนผูไปคัดสรรวัตถุดิบเอง เลือกใชวัตถุดิบที่สด 
สะอาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค และใหทางตัวแทนจําหนายมาจัดสง ณ สถานที่ประกอบกิจการรานอาหาร 
หรือในบางกรณีมีตัวแทนจากบริษัทใหญๆทีมี่ชื่อเสียงนําตัวอยางของผลิตภัณฑมาใหผูประกอบการทดลอง และบริการ
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จัดสงวัตถุดิบมายังสถานที่ประกอบกิจการทุกวัน เน่ืองจากธุรกิจรานอาหารจะตองทําตามมาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ที่จะตองทําธุรกิจอยูบนพื้นฐานของการถูกสุขอนามัย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายเพื่อ
สนองความตองการของลูกคา ใหพึงพอใจเเละเห็นคุณคาในผลิตภัณฑ เเบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ สินคาที่มีตัวตน 
หมายถึง สินคาที่มองเห็นเเละจับตองได และสินคาที่ไมมีตัวตน หมายถึง การใหบริการ ที่สามารถตอบสนองความตอง
การที่แทจริงของลูกคา และการบริการที่สามารถเพิ่มคุณคาพิเศษ (The Potential product) คือความเปนไปไดใน 
การเพิ่มลักษณะพิเศษหรือผลประโยชนอ่ืนที่ผูบริโภคควรไดรับจากการซ้ือสินคา และบริการที่เกินความคาดหวังของ 
ลูกคา รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของรานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และส่ือสังคม
ออนไลนที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารสําหรับม้ือค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร 
(2559, บทคัดยอ) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยคุณภาพของอาหารดานคุณคาทางโภชนา คุณภาพการบริการดานความ
เปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความ
ม่ันใจแกลูกคา และส่ือสังคมออนไลน  สงผลตอการเ ลือกใชบริการรานอาหารสําหรับ ม้ือค่ํ าของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  2.2 ดานราคาบริการ พบวา ผูประกอบการคํานวณราคาที่จัดจําหนายโดยคิดจากตนทุนของวัตถุดิบและ
ตนทุนในการดําเนินงานทุกอยางที่เก่ียวของกับกิจการรานอาหาร บวกกําไรที่อยากไดเขาไปแตตองดูสมเหตุสมผลและ
เปนราคาที่ผูบริโภครับได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน 
(2559) ที่กลาววา ดานราคา (Price) หมายถึง ราคา คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน การตั้งราคาน้ันตองคํานึงถึง
คุณคาที่รับรู (Product value) ในสายตาของผูบริโภควาคุมคาพอที่จะจายไหม ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ 
ราคาของคูแขงในที่มีอยูในตลาด เเละพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆที่มีสวนเก่ียวของทั้งหมด เพราะราคาจะสงผลตอสถานะ 
เเละภาพลักษณทางการตลาด รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรือ่งการสรางดัชนีชี้วัดเเละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร ของ พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ์ิ เเละคณะ (2558, 
บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จเเบบยั่งยืนของรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ เทเวศรดานการ
ดําเนินงานภายในองคกร ไดเเก ราคาอาหารยุติธรรมกับลูกคา ติดประกาศเเสดงราคาอาหารชัดเจน 
  2.3 ดานการจัดจําหนายบริการ พบวา ผูประกอบการใหบริการ ณ สถานที่ประกอบการโดยการตอนรับ
ลูกคาที่เขามาใชบริการ จัดสรรที่น่ัง และแนะนําอาหาร ในกรณีที่ลูกคาไมสะดวกมารับประทานอาหารที่ราน ทาง
ผูประกอบการมีการบริการรับจัดสงดิลิเวอรี โดยลูกคาสามารถส่ังอาหารผานชองทางออนไลนได ซ่ึงสอดคลอง กับ
แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่จะนําสินคา เเละการบริการออกไปสูตลาด โดยพิจารณาถึงกลุมเปาหมายวาเปน
ใครเปนหลัก ทําเลที่ตั้ง (Location) ตองอยูในชัยภูมิที่เหมาะสม มีส่ิงอํานวยความสะดวก มีเวลาเปดบริการชัดเจน และ
การเขารวมระบบการขายสินคาหรือบริการโดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษัทเครือขายและมีสัญญาใหบริการ (Franchise and 
contract service deliverers) หมายถึง การที่ผูใชบริการติดตอจากผูไดรับสิทธ์ิจากเจาของบริษัทเครือขาย เเละการทํา
การบริการตางๆ ภายใตขอตกลงที่กําหนด ทั้งน้ีผูประกอบการตองเลือกใชวิธีการจัดจําหนายใหถูกตองตรงตาม
กลุมเปาหมาย รวมทั้งสอดคลองกับเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอการใชบริการ
รานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ของ อัญธิกา แกวศิริ (2560, บทคัดยอ) ผล 
การวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใน

ระดับมากทุกปจจัย โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานสถานที่ ( X = 3.91, SD = 0.564) และมีความสัมพันธกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  2.4 ดานการสงเสริมการตลาดบริการ พบวา ผูประกอบการใชวิธีการประชาสัมพันธผานทางหนารานโดย
ใชพนักงานส่ือสารถึงรายละเอียดที่ตองการส่ือใหลูกคารับรู และใชส่ือเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธ เชน แผนพับ 
เปนตน ทั้งน้ีผูประกอบการยังมีการส่ือสารประชาสัมพันธผานทางโซเชียล มีเดียตางๆเพื่อแจงขอมูลขาวสารใหลูกคา
รับทราบ มีการรับฟงความคิดเห็น คําแนะนํา ติ-ชมจากลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
บริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวของ
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ระหวางผูขายกับผูซ้ือ โดยเเบงเปนการติดตอส่ือสารโดยพนักงาน (Personal selling) เเละการใชเครื่องมือในการติดตอ 
ส่ือสาร (No personal selling) ทั้งน้ีตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง เเละชองทางที่จะใช
การติดตอส่ือสาร รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของรานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ 
และส่ือสังคมออนไลนที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารสําหรับม้ือค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ  
ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร (2559, บทคัดยอ) ผลการศึกษา พบวา ส่ือสังคมออนไลน สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร
สําหรับม้ือค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  2.5 ดานบุคลากรบริการ พบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับเรื่องบุคลากรโดยเริ่มตั้งแตผูประกอบการ
ไปจนถึงพนักงานทุกฝายที่เก่ียวของกับรานอาหาร การคัดเลือกพนักงานใชหลักการสัมภาษณเปนรายบุคคล เพื่อดู
แนวคิด ทัศนคติวามีใจรักการบริการไหม อีกทั้งใหความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพในการบริการ การแตงกายที่สะอาด
สะอาน มีเครื่องแบบการแตงกายที่เปนมาตรฐานของทางราน เชฟตองมีการเก็บผมใหเรียบรอย เพื่อปองกันส่ิง
แปลกปลอมเขาสูอาหาร ความรับผิดชอบเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่ทุกคนภายในราน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานบุคลากร (People) การเเขงขันธุรกิจมี
ความรุนเเรง มากเทาไหร บุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญที่สรางความไดเปรียบตอการเเขงขันมากขึ้นเทาน้ัน บุคลากรน้ันนับ
รวมตั้งเเตเจาของกิจการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานที่เก่ียวของกับการทํางานใหองคกร โดยตองมีการคัดเลือก การฝกอ
บรม มีความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติทีด่ี มีความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ปฏิภาณไหวพริบที่จะสามารถตอบสนอง แกปญหา เเละใหบริการลูกคาไดอยางมืออาชีพในทันที เพื่อสรางความรูสึก
ประทับใจเเละทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการ รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การสรางดัชนีชี้วัดเเละ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร ของ พัชรินทรพร 
ภูอภิสิทธ์ิ เเละคณะ (2558, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จเเบบยั่งยืนของรานอาหารทั่วไปใน
เขตพื้นที่เทเวศรดานการดําเนินงานภายในองคกร ไดเเก การจายคาจางพนักงานตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และ
ผลการวิจัยสามารถสรางดัชนีชี้วัดความม่ันใจของพนักงานตอคาตอบเเทนที่เปนธรรม ตลอดจนพัฒนาการเรียนรูของ
พนักงานมากขึ้น 
  2.6 ดานกระบวนการบริการ พบวา ผูประกอบการมีหลักการใหบริการที่สามารถวัดไดจากคุณภาพ 
การบริการ โดยมีความถูกตองแมนยํา วองไวในการใหบริการ และใหบริการในรูปแบบของมืออาชีพ การใหบริการทุกคน
ตองมีความเขาใจตรงกันเพื่อกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เอาใจใสลูกคาโดยทําใหลูกคาไดรับความพอใจเกิน
กวาที่ลูกคาคาดหวังไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) 
ที่กลาววา ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติงาน 
ตองมีการออกแบบกระบวนการการทํางานที่ชัดเจน ตองอาศัยความเขาใจตรงกันของทุกคนในองคกรเพื่อนําไปสูการ
ใหบริการอยางถูกตอง เเละรวดเร็ว รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การสรางดัชนีชี้วัดเเละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
อยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร ของ พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ์ิ เเละคณะ 
(2558, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวากระบวนการทําอาหารไดมาตรฐานทุกครั้ง ใชวัตถุดิบสดใหมในการทําอาหาร 
กรรมวิธีการปรุงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ วัสดุเเละอุปกรณในรานอาหารสะอาด 
  2.7 ดานหลักฐานทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการตองดูแลบรรยากาศโดยรอบภายในบริเวณรานอาหาร
ใหมีความสะอาด สะดวกสบาย เหมาะกับการเขามาใชบริการ ภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะสมกับการประกอบอาหาร 
และรับประทานอาหาร บรรยากาศที่ดี ผลิตภัณฑที่ดีสงผลใหผูบริโภคกลับมาใชบริการซํ้า นอกจากน้ียังพบวา 
ผูประกอบการใชวิธีการกําหนดเอกลักษณของรานอาหารที่ทําใหลูกคาเกิดการจดจําเปนยุทธวิธีที่งายและสงผลตอการ
เลือกใชบริการรานอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน 
(2559) ที่กลาววา ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง ส่ิงที่สามารถสัมผัสได อาทิ รูปลักษณของ
อาคาร การตกเเตงสถานที่ อุปกรณในการใหบริการ การเเตงกายของพนักงาน ส่ิงเหลาน้ีสําคัญมากในธุรกิจการบริการ 
เพราะลูกคาสามารถมองเห็นเเละสัมผัสได (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2559) รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของ
รานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และส่ือสังคมออนไลนที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร
สําหรับม้ือค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร (2559, บทคัดยอ) ผลการศึกษา พบวา 
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คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริหาร ดานการตอบสนอง
ตอลูกคา ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารสําหรับม้ือค่ําของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สวนปจจัยคุณภาพของอาหารดานคุณภาพทางกายภาพ ดานคุณภาพทางประสาทสัมผัส และดาน
ความปลอดภัยตอการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนําเทคโนโลยีระบบ POS (Point of sale) และสมารทโฟน (Mobile order) มาใชประกอบกับในการ
บริการหนารานทั้งการจดออเดอรและชําระเงินภายในรานอาหาร 
 2. ควรจัดใหมีการจองที่น่ังแบบระบบโตะจองเหมือนธุรกิจโรงภาพยนตร ซ่ึงจะทําใหธุรกิจรานอาหารสามารถ
สรางความแตกตางไดดวยแลว ยังสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคจะไดไมตองรอนาน 
 3. ควรจัดใหมีชุดแบบฟอรมที่เปนเครื่องแบบสําหรับพนักงานและบุคลากรภายในราน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย และสามารถทําใหลูกคาจดจําได 
 4. ควรจัดฝกอบรมบุคลากรบริการในเรื่องภาษา ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน ภาษาเกาหลี 
เปนตน เพื่อความเปนสากล และเปนการไดเปรียบทางการแขงขัน เน่ืองจากรานอาหารตั้งอยูในยานศิริราช ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวเปนจํานวนมาก 
 5. ควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานดานการบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพงานบริการ
ของธุรกิจรานอาหาร 
 6. ควรตกแตงรานใหมีเอกลักษณเฉพาะ เพื่อสรางการจดจําและเปนการสรางแบรนดของธุรกิจรานอาหาร 
 7. ควรจัดใหมีการออกแบบทุกส่ิงอยางภายในราน ไมวาจะเปน ภาชนะ บรรยากาศ การตกแตง เปนตน โดย
ใหสอดคลองกับเอกลักษณของราน 
 8. ควรมีการคิดคํานวณราคาขายตอเมนู/จาน โดยใชหลักวิชาการ เพราะที่ผานมาผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารมักจะใชวิธีการคาดคะเนเอง จึงไมสะทอนตนทุนการดําเนินงานอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาในประเด็นเรื่องธุรกิจรานอาหาร แตควรมีการทําวิจัยในมิติอ่ืนๆ ที่การทําวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เชน การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
รานอาหาร เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และ 2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานเขต
การเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แบงเปน พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 รวมจํานวน 134 คน และผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 5 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสรุปขอมูลสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ  เม่ือพิจารณา
รายขอในแตละดาน พบวา สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ดานคุณลักษณะสวนบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ สวนสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่อยูในระดับนอย โดยเรียงคาเฉล่ียจากนอยไป
มาก ดานความรู คือ ความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพ ความรูใน
การใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และความรูในดาน 
การปองกันระบบจากไวรัสคอมพิวเตอร ดานทักษะ คือ ความสามารถใชโปรแกรมการจัดการภาพสรางและปรับเปล่ียน
รูปภาพได ความสามารถใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และ
ความสามารถใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) เขาถึงและแสดงขอมูลในเว็บไซตได และ 2) แนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีของพนักงาน ผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ใหขอแนะนําวา ควรจัดอบรมใหความรู
แกพนักงานกอนแตงตั้งใหไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น ควรมีการสลับหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่ในการทํางาน และติดตามทักษะ
การทํางานอยางตอเน่ือง สวนพนักงานที่มีอายุมากกวา 49 ป ควรปรับทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เรียนรู ฝกฝนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น 
 
คําสําคัญ  การพัฒนาสมรรถนะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study: 1) the opinion about the level of information technology 
usage competency of Transportation Area 5 personnel, Bangkok Metropolitan Transportation Administration, and 
2) guidelines for information technology usage competency development of Transportation Area 5 personnel, 
Bangkok Metropolitan Transportation Administration. The research population were personnel of Transportation 
Area 5, Bangkok Metropolitan Transportation Administration, consisted of 134 office personnel level 2, 3, 4 and 5 
and 5 administrators of Transportation Area 5. 
 The research revealed that: 1) information technology usage competency of Transportation 
Area 5 personnel, Bangkok Metropolitan Transportation Administration as a whole was at moderate 
levels. Considering by aspect it was found that all aspects were at moderate levels, arranging from 
high to low mean, as following, personal character aspect, skill and knowledge aspect respectively. 
Considering by items of each aspect it was found that information technology usage competency of 
personnel, personal character aspect were at moderate levels in all items. The low level of 
information technology usage competency of personnel arranging from low mean to high mean on 
knowledge aspect, it was knowledge in photoshop program usage, creating pictures and changing 
pictures, knowledge in using programs of writing/recording data on CD/DVD disk, such as, Nero 
Burning Rom program and knowledge in protecting system from computer virus; on skill aspects, 
there were ability to use program to create pictures and change pictures, ability to use programs of 
writeing/recording data on CD/DVD disk, such as, Nero Burning Rom program and ability in using Web 
Browser to approach and demonstrate data in websites; and 2) guidelines for information technology 
competency development of personnel and administrators of Transportation Area 5 were providing 
training for personnel before promotion to higher positions, rotating functions and monitoring 
working skills continuously. Personnel over 49 years should adjust attitude and arrange more self-
learning and self-practising on information technology usage. 
 
Keywords:  competency development, information technology, human resource development 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเปนอยางมาก รวมถึงการดําเนินงานของ
องคกรตางๆ ตองอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการทํางาน เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขา
มาจัดทําฐานขอมูล ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology: IT) จึงเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวา มี
บทบาทที่สําคัญตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยอยูหลายประการ และเปล่ียนวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกที่ทําให
ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัตน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกันกับ
หนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความรวดเร็วโดยอาศัยการใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการส่ือสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลไดงายและรวดเร็วขึ้น (วนิดา 
บุตตะมา, 2555, หนา 1) 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยประกาศใชครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2554, หนา 2-12) ดวยเล็งเห็นวา สังคมจะตองเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคขายสารขอมูล จึงมีการตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติเพื่อรวมกันเสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางบรรยากาศ
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ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานตางๆ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจสมัยใหมโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส การสงเสริมการผลิต 
การบริการ การวิจัย และการพัฒนาใหมีเทคโนโลยีดานสารสนเทศขึ้นในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีหนาที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงคือ เสนอมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศตอ
คณะรัฐมนตรีและไดมีการพัฒนา 
 คณะกรรมการฯ ไดตระหนักถึงความสําเร็จที่จะตองมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับ 
การเปล่ียนแปลงทั้งในและตางประเทศดังกลาว จึงไดจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่ 2 หรือ 
IT2010 ขึ้น ครอบคลุมเปนเวลา 10 ป พ.ศ. 2544-2553 (แยกเปนแผนแมบท ICT ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, 2545, หนา 7-33) โดยใหความความสําคัญกับบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเปนเครื่องมือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และเนนการ
ประยุกตใชในสาขาหลักที่เปนเปาหมายของการพัฒนา โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ใน
ขณะเดียวกันเพื่อใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหล่ือมลํ้านอยที่สุด  
 กระทรวงคมนาคมจึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคมโดยปรับ
ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ปจจุบันไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) ขึ้น เพื่อใหหนวยงานใน
สังกัดนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงาน และเพื่อให
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนกระทรวงคมนาคม โดยมีการพัฒนาบุคลากร 
กระบวนงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของกระทรวงคมนาคม ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบบูรณาการ 
และเปนระบบ ตอบสนองตอวิสัยทัศนของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งสอดคลอง สนับสนุนเปาหมายของแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) รวมทั้งนโยบายรัฐบาลดวย จึงมีการแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป (กระทรวงคมนาคม, 2558, หนา 2) 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม แบงหนวยงานภายในออกเปนเขตการ
เดินรถ 8 เขต และสํานักงานใหญ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานใหมีสมรรถนะตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-
2561) ซ่ึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เปนการ
ประหยัดเวลาในการติดตอส่ือสารงาน ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเปนการประหยัดทรัพยากรตางๆ หนวยงาน
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนอีกหนวยงานหน่ึงที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการภายใตแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) แตก็ยังพบวา มีปญหา
ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงพนักงานเหลาน้ีเปนพนักงานที่มิไดมี
ความรูในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง แตเปนพนักงานที่ไดรับการโอนยายหรือแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงงานที่สูงขึ้น ทําใหขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงาน เชน ทําใหขอมูลมีโอกาสถูก
ทําใหเสียหายหรือถูกทําลาย เน่ืองจากผูใชขาดความรูในการปองกันขอมูล รวมทั้งเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน จึง
ควรตองมีการพัฒนาพนักงานใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาประยุกตใชใน 
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและชวยเพิ่มพูนศักยภาพ ทําใหพนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาองคกรใหสอดคลองตามแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชประโยชนเปนแนวทางใน 
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การปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ได
อยางเหมาะสมกับการทํางาน รวมทั้งพนักงานสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพไดอยางเต็มศักยภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แบงเปน
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 รวม จํานวน 134 คน และผูบริหารเขตการเดินรถ
ที่ 5 จํานวน 5 คน (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 5, 2560, หนา 1-2) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 แบบสอบถาม 
   2.1.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนว
ทางการกําหนดตัวแปรและขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 
    สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน อายุงาน 
    สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรู (Knowledge)  
ดานทักษะ (Skill) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) 
    ส วนที่  3  ข อ เ สนอแนะ อ่ืนๆ  มี ลักษณะเป นคํ าถามแบบปลาย เ ป ด  (Open-ended 
questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
   2.1.2 นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2.1.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 
30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553, หนา 17) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 
  2.2 แบบสัมภาษณ 
   จัดทําแบบสัมภาษณความคิดเห็นผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยแบบ
สัมภาษณแบงเปน 2 สวน คือ 
   สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
   สวนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  3.1 การสํารวจ 
   3.1.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อประสานไปยังเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 
   3. 1.2 สงแบบสอบถามพรอมหนังสือแนะนําตนเองกับประชากรที่จะศึกษา จํานวน 134 คน 
   3. 1.3 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 134 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
เพื่อนํามาตรวจสอบความสมบูรณ ของขอมูลแลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตอไป 
  3.2 การสัมภาษณ 
   3. 2.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชน 
   3. 2.2 ผูวิจัยไดประสานงาน นัดวัน เวลา เพื่อเขาสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ 
   3. 2.3 ผูวิจัยเขาสัมภาษณผูบริหารเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
   3. 2.4 ผูวิจัยนําผลการสัมภาษณมาสรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  4.1 แบบสอบถาม 
   ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   4.1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 
   4. 1.2 วิเคราะหขอมูลระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
  4.2 แบบสัมภาษณ 
   การสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
โดยนําผลการสัมภาษณมาดําเนินการสังเคราะหขอมูลแลวนําผลสรุปเสนอขอมูลในรูปความเรียงเชิงพรรณนาตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  การวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการ เดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยการใชแบบสอบถามสรุปได ดังน้ี 
  ระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) ดานทักษะ (Skill) และดานความรู 
(Knowledge) 
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 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ 
  จากการสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ดังน้ี 
  2.1 ดานความรู (Knowledge) พนักงานที่ปฏิบัติงานและมีสวนเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร, โทรศัพทมือ และระบบงานอยูในระดับปานกลาง แตไมสามารถนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานขั้นสูงได เน่ืองจากยังขาดความรูในการใชงาน ดังน้ันควรมีการพัฒนาพนักงานใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจัดใหมีการอบรมการใชคอมพิวเตอร และสงเสริมใหมีการอบรมเก่ียวกับระบบ 
GPS, E-ticket และพนักงานควรมีความตั้งใจ มุงม่ันที่จะเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชใน
การทํางาน และเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองกอนที่จะมีการโอนยายหรือแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานที่
สูงขึ้น รวมทั้งในการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีการสลับหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่ในการทํางาน เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบในหนาที่ประจําติดภารกิจ 
  2.2 ดานทักษะ (Skill) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง และพนักงานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูใน
ระดับนอยหรือใชแคพอเปนเทาน้ัน ดังน้ันควรใหมีการจัดอบรมพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับปานกลางอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น 
สวนพนักงานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูในระดับนอยหรือใชแคพอเปน ควร
ไดรับการสอนงานเบื้องตนจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหใชงาน
เปนทุกคน และควรใหมีการติดตามผลการนําไปใชงานดวย 
  2.3 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) พนักงานที่มีสวนเก่ียวของกับระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งทางตรงและทางออมจะมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง สวนพนักงานที่มี
อายุมากกวา 49 ป จะมีความสนใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอย และไมคอยใหความสําคัญ ดังน้ันพนักงานควร
ปรับเปล่ียนทัศนะคติ ความคิด มุมมอง ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใสใจ เรียนรู และฝกฝนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเองเพิ่มขึ้น หากพบปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแลกเปล่ียนประสบการณกับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยกัน ทั้งน้ีเขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพควรสงเสริมพนักงานใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
  สําหรับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพควรใหมีการจัดอบรมในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพนักงาน และควรสนับสนุนการนําอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 ไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานการปฏิบัติงานและดานทัศนคติเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 1. การอภิปรายผลระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  ผลการวิจัยระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะระดับปานกลางทั้ง 
3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) ดานทักษะ (Skill) และ
ดานความรู (Knowledge) 
  1.1 ดานความรู (Knowledge) พนักงานมีระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยู ในระดับ 
ปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูลทาง Internet ดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน 
Google, Sanook, Yahoo เปนตน สวนสมรรถนะระดับนอยมีจํานวน 3 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปมากดังน้ี 
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ความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพ ความรูในการใชโปรแกรมเขียน/
บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และความรูในดานการปองกันระบบจากไวรัส
คอมพิวเตอร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พนักงานมีความรูเก่ียวกับการใชงานในการสืบคนขอมูลจากชองทางตางๆ เชน 
Google, Sanook, Yahoo เปนตน จึงทําใหมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงที่สุด และพนักงานไมมีความจําเปนในการใช
โปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพ และโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน 
CD/DVD ซ่ึงอาจใชเปนสวนนอยหรือไมมีความจําเปนตองใชโปรแกรมเหลาน้ีเลย ทําใหพนักงานไมเห็นความสําคัญของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานน้ีมากนัก จึงทําใหมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภาวดี  เชื้อวงษ (2557, หนา 91-96) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี มีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ทัศนคติกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาล ตําบล 
ดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางดี 3) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา 4) ความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี ไมมีความสัมพันธ
ระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
  1.2 ดานทักษะ (Skill) พนักงานมีระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางถูกวิธี เชน การใช Menu, Icon หรือหนาตางการทํางาน
ตางๆ สวนสมรรถนะระดับนอย มีจํานวน 3 ขอโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปมากดังน้ี ความสามารถใชโปรแกรม
การจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพได ความสามารถใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน 
CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และความสามารถใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) เขาถึง
และแสดงขอมูลในเว็บไซต (Web Site) ได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พนักงานที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับ
การใชคอมพิวเตอรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร จึงทําใหมีความเขาใจในการใช 
Menu หรือ Icon ตางๆ ในการทํางาน แตยังขาดทักษะในเรื่องการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและ
ปรับเปล่ียนรูปภาพได การใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD และการใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web 
Browser) เขาถึงและแสดงขอมูลในเว็บไซต (Web Site) จึงทําใหมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอกอุดม จายอ้ัน (2558, หนา 59-70) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับมาก อันดับแรก ดานเจตคติ พบวา 
ผูบริหารสงเสริมการเรียนรูแกผูที่สนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา ดานความรู พบวา ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับ
การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook เปนตน และดาน
ทักษะ พบวา ผูบริหารสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook 
เปนตน 2) การจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ใน
ภาพรวมการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษาไดมอบหมายใหบุคคลที่มีความ
เหมาะสมดําเนินการรวบรวมขอมูล สถานศึกษามีการรวบรวมขอมูลโดยการจัดกลุมและจําแนกขอมูลเปนระบบ และ
สถานศึกษามีการชี้แจงวิธีการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแกผูใหขอมูลไดทราบทุกครั้ง ดานการตรวจสอบ
ขอมูล พบวา ในภาพรวมการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษาจัดบุคลากรที่ มี
ความรู ความเขาใจในการดําเนินการตรวจสอบขอมูล สถานศึกษามีการดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหสมบูรณ ตรงตาม
ความตองการของผูใชขอมูล และสถานศึกษากําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดานการประมวลผลขอมูล 
ในภาพรวมการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษามีการจัดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถมาดําเนินการประมวลผลขอมูล สถานศึกษามีเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลที่ทันสมัยและมี
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ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดคาสถิติหรือผลการวิเคราะหที่งาย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และสถานศึกษามีเครื่องมือที่ใชใน 
การประมวลผลขอมูลเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 3) สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารกับการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  1.3 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) พนักงานมีระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ และขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การยอมรับวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่
เร็ว ถูกตองแมนยํา และทันการณ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบตอขอมูลที่นํามาใช มีการอางอิง
แหลงที่มา รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตางๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พนักงานแตละคนมีคุณลักษณะ
สวนบุคคลที่แตกตางกัน จึงทําใหขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตอขอมูลที่นํามาใช มีการอางอิงแหลงที่มา 
รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมนิจ ปรีเปรม (2554, หนา 86-93) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ดังน้ี ดานสมรรถนะ
ดานเจตคติ ดานสมรรถนะดานความรู และดานสมรรถนะดานทักษะ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 1) ดาน
ความรู ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, 
Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉล่ียมากที่สุด และผูบริหารมีความรูในดานการปองกันระบบจากไวรัสคอมพิวเตอร มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด 2) ดานทักษะ ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยใน 
การสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉล่ียมากที่สุด และผูบริหารสามารถแกปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 3) ดานเจตคติ ผูบริหารเปดใจยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สมัยใหมในแบบตางๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุด และผูบริหารมีความประสงคจะถายทอดความรูดานคอมพิวเตอรใหแก
ผูรวมงานและบุคคลที่สนใจ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
 2. การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถท่ี 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  ผลการสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ดังน้ี 
  2.1 ดานความรู (Knowledge) พนักงานที่ปฏิบัติงานและมีสวนเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และระบบงานอยูในระดับปานกลาง แตไมสามารถ
นํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานขั้นสูงได เน่ืองจากยังขาดความรูในการใชงาน ทั้งน้ีควรมีการพัฒนาพนักงานใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น โดยใหมีการจัดอบรมการใชคอมพิวเตอร และสงเสริมใหมีการอบรม
เก่ียวกับระบบ GPS, E-ticket รวมทั้งพนักงานควรมีความตั้งใจ มุงม่ันที่จะเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถ
นํามาประยุกตใชในการทํางาน และเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองกอนที่จะมีการโอนยายหรือแตงตั้งเขาปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งในการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีการสลับหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่ในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบใน
หนาที่ประจําติดภารกิจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถพล  กิตติธนาชัย (2555, หนา 80-91) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สัมพันธตอสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ผลการวิจัยพบวา 1) ดานพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน พบวา นักเรียน
สวนใหญเปนนักเรียนหญิง มีผลการเรียนอยูในระดับดี มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูระดับมาก โดยมี
พฤติกรรมการใชระดับมาก 2 ดาน คือ ดานความรู และดานเจตคติ 2) ดานความรูของนักเรียน พบวา มีพฤติกรรม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานความรูอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ลําดับ
แรกคือ ขั้นการวิเคราะห ลําดับสุดทายคือ ขั้นความเขาใจ 3) ดานเจตคติของนักเรียน พบวา มีพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานเจตคติอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานเจตคติ ลําดับแรกคือ 
ขั้นการรับหรือการใหความสนใจ รองลงมาคือ ขั้นการใหคานิยม และลําดับสุดทายอยูในระดับปานกลางคือ ขั้นการ
ตอบสนอง 4) ดานการปฏิบัติของนักเรียน พบวา มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปฏิบัติของนักเรียนอยู
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ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปฏิบัติของนักเรียน ลําดับแรกคือ ขั้นเลียนแบบ 
รองลงมาคือ ขั้นการทําโดยยึดแบบ และลําดับสุดทายอยูในระดับปานกลางคือ ขั้นทําในสถานการณตางๆ 5) สมรรถนะ
ของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะลําดับแรกคือ 
สมรรถนะในการส่ือสาร รองลงมาคือ สมรรถนะความสามารถในการคิด และลําดับสุดทายคือ สมรรถนะความสามารถ
ในการแกปญหา 6) เพศกับสมรรถนะของนักเรียนพบวา เพศมีความสัมพันธตอสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 7) ระดับชั้นมีความสัมพันธตอ
สมรรถนะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 8) ผลการเรียนมีความสัมพันธตอสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 9) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับสมรรถนะ ดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติพบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกทุกคา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 
  2.2 ดานทักษะ (Skill) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง และพนักงานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูใน
ระดับนอยหรือใชแคพอเปนเทาน้ัน ดังน้ันควรใหมีการจัดอบรมพนักงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับปานกลางอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น สวนพนักงานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร
จะมีทักษะในการใชงานอยูในระดับนอยหรือใชแคพอเปน ควรไดรับการสอนงานเบื้องตนจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อน
รวมงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหใชงานเปนทุกคน และควรใหมีการติดตามผลการนําไปใชงาน
ดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารียา จารุภูมิ (2559, หนา 108-114) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของหนวยงานราชการ : กรณีศึกษาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา สมรรถนะปจจุบันของบุคลากรอยูในระดับสูงกวา
สมรรถนะที่กําหนดไวตามมาตรฐาน ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในแตละตําแหนงงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกดาน ไดแก ดานสมรรถนะที่จําเปนใน
งาน ดานสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ 2) ความตองการสมรรถนะ
ของบุคลากรในสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพือ่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา สมรรถนะปจจุบันของ
บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในปจจุบันน้ันตองการไดรับการ
พัฒนาในหลายๆ ดาน เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ดานความรูที่จําเปนในกฎหมายเปน
ดานที่มีความตองการพัฒนาสูงที่สุด ทักษะการใชภาษาอังกฤษ เปนดานที่มีความตองการพัฒนารองลงมา ทักษะการใช
คอมพิวเตอรเปนทักษะที่มีความตองการพัฒนานอยที่สุด ทักษะในการจัดการขอมูลเปนทักษะที่มีความจําเปนใน 
การพัฒนาเปนอยางมาก การมุงผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกันในองคกร 
ทําใหบางครั้งงานที่มุงหวังไมเปนไปตามเปาหมายที่ได กําหนดไว 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพรอมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลพบวา การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่สามารถรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลไดน้ัน ควรมีการเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเปนอยางมาก 
  2.3 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) พนักงานที่มีสวนเก่ียวของกับระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งทางตรงและทางออมจะมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง สวนพนักงานที่มี
อายุมากกวา 49 ป จะมีความสนใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอยและไมคอยใหความสําคัญ ดังน้ัน พนักงานควร
ปรับเปล่ียนทัศนะคติ ความคิด มุมมองตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใสใจ เรียนรู และฝกฝนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเองเพิ่มขึ้น หากพบปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแลกเปล่ียนประสบการณกับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยกัน ทั้งน้ีเขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรสงเสริมพนักงานใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมนิจ ปรีเปรม (2554, หนา 86-93) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ดังน้ี ดานสมรรถนะดานเจตคติ ดานสมรรถนะ
ดานความรู และดานสมรรถนะดานทักษะ ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 1) สมรรถนะดานความรู โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ 
ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณการบันทึกขอมูลตางๆ เชน CD, Flash Drive, External Hard Disk ฯลฯ จาก
การศึกษาดวยตนเอง และผูบริหารมีความรูในดานการปองกันระบบจากไวรัสคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 2) 
สมรรถนะดานทักษะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีความรู
เก่ียวกับการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มี
คาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการพัฒนางาน 
และผูบริหารสามารถแกปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรไดมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 3) สมรรถนะดานเจตคติ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารเปดใจยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหมในแบบตางๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารเห็นประโยชนในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการบริหาร และผูบริหารมีความประสงคจะถายทอดความรูดานคอมพิวเตอรใหแก
ผูรวมงานและบุคคลที่สนใจมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรพัฒนาสมรรถนะดานความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานทุกคนใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นสมรรถนะ
ระดับดีมาก เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานในทุกตําแหนงงานอยางมาก หาก
พนักงานมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีมาก จะชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกพนักงานอยางเรงดวน คือ  
   1.2.1 ดานความรู (Knowledge) ควรพัฒนาความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) 
สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพใหแกพนักงานระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ของ
ตําแหนงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน งานประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตนควรมีการพัฒนาความรู
ในการใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom ใหแกพนักงานทุกคน 
เพื่อใหพนักงานสามารถบันทึกงานของตนเองเก็บไวได  และควรพัฒนาความรูในดานการปองกันระบบจากไวรัส
คอมพิวเตอรใหแกพนักงาน ทุกคน เพื่อใหพนักงานสามารถปองกันความเสียหายของขอมูลในงานของตนเองได 
   1.2.2 ดานทักษะ (Skill) ที่ควรพัฒนาความสามารถในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) 
สรางและปรับเปล่ียนรูปภาพไดใหแกพนักงาน เพื่อเพิ่มความสามารถใหมากขึ้นจนเกิดความชํานาญ และควรให
ความสําคัญในการจัดฝกอบรมระบบสารสนเทศใหมๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีทักษะเก่ียวกับระบบ E-ticket ที่ใชใน
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญในการใชงาน โดยจัดอบรมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อทบทวนความรู
ความเขาใจ และเปนการเนนย้ําใหผูใชระบบอยูแลวสามารถใชงานไดงายขึ้น ควรพัฒนาความสามารถใชโปรแกรมเขียน/
บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom เพื่อใหมีความสามารถในการเก็บรักษาขอมูลของ
หนวยงานใหเปนระบบและปลอดภัย และควรพัฒนาความสามารถใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) เขาถึง
และแสดงขอมูลในเว็บไซต (Web Site) ได ใหแกพนักงานที่มีอายุ 41-49 ป พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี พนักงานที่มีตําแหนงงานระดับ 3 และ 5 และพนักงานที่มีอายุงาน 21 ปขึ้นไป เพื่อใหพนักงานเหลาน้ีสามารถ
คนควาและเผยแพรขอมูลเพื่อการส่ือสาร และสามารถใหคําแนะนําแกพนักงานที่อยูในการดแูลได 
   1.2.3 ดานลักษณะสวนบุคคล (Attribute) ที่ควรพัฒนาในเรื่องของความรับผิดชอบตอขอมูลที่
นํามาใช มีการอางอิงแหลงที่มา รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตางๆ ใหแกพนักงานทุกคน ควรพัฒนา
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พนักงานใหมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง อีกทั้งกระตุนใหพนักงานมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู/แนะนํา ชวยเหลือผูอ่ืนในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเสมอ และทําใหพนักงานทุกคน
ยอมรับวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่เร็ว ถูกตอง แมนยํา และทันการณ 
  1.3 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรจัดใหพนักงานสลับหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่ใน
การทํางาน เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความกระตือรือรนพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายได 
  1.4 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานเห็น
คุณคาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน และติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานเปนระยะๆ 
  1.5 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรนําสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
สวนหน่ึงของเกณฑการพิจารณาเล่ือนตําแหนงงานของพนักงานในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่สงผลตอประสิทธิผลของสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริการจัดการในเขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  2.3 ควรศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานในหนวยงานเขต 
การเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  2.4 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในเขตการเดินรถ
อ่ืนๆ 
  2.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานของพนักงานระหวางเขต
การเดินรถตางๆ 
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บรรยากาศภายในองคกรกับความผกูพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออมนอย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักงานเขตออมนอย/2) ศึกษาความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขต
ออมนอย และ/3) เปรียบเทียบบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออม
นอย จําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย จํานวน 129 คน สุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .94 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาท ี
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยในภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไปนอย คือ
ดานโครงสราง ดานความจงรักภักดี/ความมุงม่ัน ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุน ดานการยอมรับ และดานความ
รับผิดชอบ 2) ความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สวนใหญมีความผูกพันในระดับมาก และ 3) ความ
คิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาพรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน 
 
คําสําคัญ  บรรยากาศภายในองคกร  ความผูกพันองคกร 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the organization atmosphere of KrungThai 
Bank PCL under Omnoi Area Office, 2) study the Organization Loyalty of KrungThai Bank PCL 
Personnel Under Omnoi Area Office, and 3) compare organization atmosphere of KrungThai Bank PCL 
under Omnoi Area Office classifield by level of loyalty of personnel. The research sample were 129 
personnels working for KrungThai Bank PCL Under Omnoi Area Office sampled by Quota sampling. 
The research instrument was a questionnaire with .94 reliability. The data were analysed for 
frequency, percentage, mean, standard deviation and mean difference was tested by t-test. 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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 The research revealed that: 1) the opinion on organization atmosphere of KrungThai Bank 
personnel as a whole was at agreeable level. Considering by aspects, they were all at agreeable 
level. The aspects, arranged from high to low mean were organizational structure, loyalty/ 
determination supporting, acceptance and responsibility, 2)/most of KrungThai Bank personnel had 
high loyalty level, and 3) the opinions on organization atmosphere of KrungThai Bank from personnel 
as a whole were significantly different at .01 when classified by level of their loyalty. 
 
Keywords:  organization atmosphere, organization loyalty 
 
บทนํา 
 ปจจุบันมีการแขงขันดานกําไรและผลประกอบการระหวางสถาบันการเงินมากขึ้น อีกทั้งการนําเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเขามาทดแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงอาจมีผลตอบรรยากาศและความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
องคกร ทําใหพนักงานมีความกังวลเก่ียวกับความม่ันคงในการทํางาน ถาบรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมจะ
สงผลใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความผูกพัน หมายความวา ถาผูบริหารสามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศใน
การทํางานใหเหมาะสมยอมจะสงผลตอการจูงใจบุคลากรภายในองคกร เปรียบเสมือนวันที่อากาศดี ทองฟาแจมใส ทุก
คนยอมอยากที่จะทํางานใหไดผลดีที่สุด แตถาในองคกรที่บรรยากาศไมดีแลว ยอมทําใหบุคลากรในองคกรไมรูสึกจูงใจที่
จะทํางาน ซ่ึงก็เปรียบเสมือนองคกรที่อากาศไมดี ทองฟามืดครึ้มอยูตลอดเวลา บุคลากรภายในองคกรก็อยากที่จะ
พักผอนหลบฝน ไมมีใครอยากทํางาน บรรยากาศองคกรเปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาองคกรของมนุษย เปนส่ิง
เชื่อมโยงระหวางลักษณะที่มองเห็นไดขององคกร เชน โครงสรางกฎเกณฑ แบบความเปนผูนําและขวัญกับพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงาน เปนตน บรรยากาศองคกร จะเปนความรูสึกของการปฏิบัติงานตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคกร จะมี
อิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมตอทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (Litwin & Stringer, 2002, p.65 อางถึงใน ดวงตะวัน 
คุนาเลา และคณะ,/2557,/หนา 1)/ดังน้ัน หากตองการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองคกรแลว ส่ิงที่นักพัฒนา
องคกรจะตองพิจารณาเปล่ียนแปลงกอนอ่ืนคือ บรรยากาศองคกร เพราะบรรยากาศองคกรไดรับการส่ังสมมาจากความ
เปนมาของวัฒนธรรมและกลยุทธขององคกร ตั้งแตอดีต แนวความคิดของ บราวนและโมเบิรก สอดคลองกับแนวความคิด
ของ เฮลริเจล และสโลคัม (Hellrigele/&/Slocum, 1974, p.430 อางถึงใน มนตรี ศรีจันทรอินทร, 2559, หนา 2) ที่มี
ความเห็นวาผูบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอบรรยากาศขององคกร เพราะบรรยากาศองคกรจะชวยใหนักบริหาร
วางแผนที่จะเปล่ียนแปลงไดดีขึ้น นอกจากจะเปนการเสนอหรือสนองบรรยากาศที่สรางเสริมความพึงพอใจ ของ
ผูปฏิบัติงานแลว จะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวจะบรรลุเปาหมาย ขององคกรไดเร็วขึ้น 
 สวนความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญและสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การสรางความผูกพันตอองคกรจึงถือเปนวิธีการของผูบริหารในการที่ทําใหองคกรสามารถรักษาบุคลากรไวกับ
องคกรไดนาน ความผูกพันตอองคกรถือเปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององคกรอยางแทจริง สามารถเห็นได
อยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การเขา-ออกงาน การขอยาย หากคนในองคกรมีความผูกพันที่ดีตอ
องคกรแลวก็จะมีความมุงม่ัน ตั้งใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย 
สรญา มุกดา (2556, หนา 1) กลาววาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรไดนานกวา และ 
เต็มใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยที่สามารถแสดงถึงความสําเร็จขององคกรได
อยางม่ันคง และมีความนาเชื่อถือไดมากกวาความพึงพอใจในงาน ดังน้ันบรรยากาศและความผูกพันของคนในองคกร จึง
มีความสําคัญยิ่ง ที่จะทําใหสมาชิกในองคกรมีความสามัคค ีมีความรักใครกลมเกลียว มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อีก
ทั้งผูนําองคกรยังม่ันใจไดวาบุคลากรในองคกรสามารถทํางานทุกงานดวยความเต็มใจ และทุมเทเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามที่ไดวางแผนไว 
 จากความสําคัญของบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับ
บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออม
นอย เพื่อเสนอผลการวิจัยใหผูบริหารไดรับทราบความคิดเห็นของพนักงาน เก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรและระดับ
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ความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย และอาจจะใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย ให
เหมาะสมแกการทํางานของพนักงานมากขึ้น อันที่ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานมีพรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน
ใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ 
สังกัดสํานักงานเขตออมนอย 
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงาน          
เขตออมนอย 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย จําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขต
ออมนอย รวมจํานวน 172/คน จาก 14/สาขา ไดแก สํานักงานเขตออมนอย สาขาบิ๊กซี มหาชัย สาขาพอรโต ชิโน 
พระราม 2 สาขาพุทธมณฑลสาย 4 สาขาพันทายนรสิงห (ถนนพระราม 2 กม. 17) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
สาขาตลาดมหาชัย สาขาโกรกกราก สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สาขาสมุทรสาคร สาขากระทุมแบน สาขาเพชรเกษม 91 
(ออมนอย) สาขาบานแพวและสาขาโพธ์ิแจ (ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/เดือน
มกราคม 2561) เลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 129 คน จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie and Morgen 
(1970, p.608) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)/โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเน้ือหา
เก่ียวกับบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรจากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ จากเอกสารตําราและเว็บไซดตลอดทั้ง
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ตําแหนงงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  สวนที่ 2 ความผูกพันองคกร เปนการสอบถามความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย ดานความจิตใจ ดานการคงอยูกับ
องคกร และดานบรรทัดฐาน จํานวน 9/ขอ 
  สวนที่ 3/บรรยากาศภายในองคกรของพนักงาน เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบ ถาม
เก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย ดานโครงสราง         
ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับ ดาน การสนับสนุน และดานความจงรักภักดี/ความมุงม่ัน จํานวน 
24 
  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะ              
ในประเด็นอ่ืน ๆ ที่ตองการใหธนาคารปรับปรุง 
  เม่ือผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลว ไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและการใชภาษาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ แลว
นําแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.94 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปสอบถามพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาในสังกัดเขตออมนอย ตามจํานวนที่กําหนดในตาราง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแยกตามสาขา รวมจํานวน
ทั้งหมด 129 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota/sampling) และนําแบบสอบถามที่พนักงานตอบ
มาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและนําขอมูลไปวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดตอไป 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความผูกพันองคกรของพนักงานโดยใชคาความถี่ 
(Frequency)/และคารอยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงาน โดยใชคาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงาน เม่ือแยกตามระดับ
ความผูกพันของพนักงานโดยใชคา t-test 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     
สังกัดสํานักงานเขตออมนอย พบวา 
 1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-35/ป
มีสถานภาพ สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000-25,000 บาท มีตําแหนงงานเปน
เจาหนาที่ และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5-10 ป 
 2. การวิเคราะหระดับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย เม่ือพิจารณาในดานจิตใจ ดานการคง
อยูกับองคกร และดานบรรทัดฐานพบวา 
  ดานจิตใจ พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องความรักและภาคภูมิใจใน
องคกรที่ทํางาน รองลงมามีความชื่นชอบนโยบายและวิธีการบริหารงานของผูบริหาร และพรอมและยินดีอุทิศแรงกาย
แรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง ตามลําดับ 
  ดานการคงอยูกับองคกร พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องมีความพอใจ
และผูกพันในการปฏิบัติงานที่องคกรน้ี รองลงมามีความพอใจกับผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรน้ี และจะไม
ลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อ่ืน แมวาองคกรอ่ืนมีผลประโยชนตอบแทนทีด่ีกวา ตามลําดับ 
  ดานบรรทัดฐาน พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องเชื่อวาบุคคลตองมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รองลงมาเชื่อวาบุคคลตองมีความจงรักภักดีตอองคกร สวนความผูกพันในเรื่อง
ความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน พนักงานสวนใหญมีความผูกพันระดับปานกลาง 
 3. การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคาร กรุงไทย พบวา พนักงาน
ธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรโดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปน 
รายดาน อยูในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยตามลําดับ คือ ดานโครงสราง ดานควางจงรักภักดี 
ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุน ดานการยอมรับ และดานความรับผิดชอบ เม่ือแยกตามรายขอในแตละดานพบวา 
  ดานโครงสราง พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ 
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี มีการกําหนดโครงสราง การบริหารงานชัดเจน มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ในตําแหนงงานชัดเจน มีกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานชัดเจน รองลงมา มี 
การกําหนดจํานวนภาระงานที่เหมาะสมกับตําแหนง  
  ดานมาตรฐาน พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ 
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติไวอยางชัดเจน รองลงมา  
การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา/การนําเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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  ดานความรับผิดชอบ พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี หัวหนางานใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
รองลงมา/หัวหนางานมอบหมายงานที่ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกทาทายความรูความสามารถ หัวหนางานเปดโอกาส
ใหพนักงานแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง และหัวหนางานมีความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่สําคัญหรือมีความเส่ียงสูง 
  ดานการยอมรับ พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ 
เห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 1 ขอ คือองคกรมีการยกยองชมเชยแกผูที่ปฏิบัติงานดี และอยูในระดับเห็นดวย จํานวน 3 ขอ
ดังน้ี เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี หัวหนางานและเพื่อนรวมงานใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รองลงมา องคกรให
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่คุมคา และเพื่อนรวมงานยอมรับในความรูความสามารถของกันและกัน  
  ดานการสนับสนุน พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี องคกรสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเขารับการฝกอบรม
พัฒนาความรูความสามารถ หัวหนางานและเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือและใหกําลังใจซ่ึงกันและกันเสมอ/รองลงมา
องคกรเปดโอกาสใหผูที่มีความรูความสามารถเล่ือนตําแหนงงานที่สูงขึ้น/และหัวหนางานมีความยืดหยุนในการทํางาน
ตามความเหมาะสม  
  ดานความจงรักภักด/ีความมุงม่ัน พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร
อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 1 ขอ คือมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร และอยูในระดับ
เห็นดวย จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี มีความภูมิใจที่ไดทํางาน และเปนสวนหน่ึงในองคกร
รองลงมา มีความผูกพัน และความรูสึกเปนเจาของรวมกับทุกคนในองคกร และปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนก
ตามระดับความผูกพันของพนักงาน พบวา 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาพรวม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน เม่ือพิจารณาความผูกพันองคกร
เปนรายดาน พบวา 
  ดานจิตใจ พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร ดานจิตใจ ในเรื่องความรักและภาคภูมิใจ
ในองคกรที่ทํางานอยู ความพรอมและยินดีอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง และความชื่น
ชอบนโยบายและวิธีการบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร ใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มี
ระดับความผูกพันองคกรดานจิตใจ ในเรื่องความรักและภาคภูมิใจในองคกรที่ทํางานอยูแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร ดานโครงสราง ความรับผิดชอบ การยอมรับ และการสนับสนุน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ/.05/นอกน้ันไมแตกตางกัน สวนพนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกรดาน
จิตใจในเรื่อง ความพรอมและยินดีอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง และความชื่นชอบ
นโยบายและวิธีการบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยาการภายในองคกร ดานโครงสราง 
มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี/ความมุงม่ัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดานการคงอยูกับองคกร พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร ดานการคงอยูกับองคกร 
ในเรื่องความพอใจและผูกพันในการปฏิบัติงานที่องคกรน้ี/จะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อ่ืน แมวาองคกรอ่ืนมี
ผลประโยชนตอบแทนที่ดีกวา/และพอใจกับผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรน้ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกรดานการคงอยูกับองคกร ในเรื่องความพอใจและผูกพันใน
การปฏิบัติงานที่องคกรน้ี จะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อ่ืน แมวาองคกรอ่ืนมีผลประโยชนตอบแทนที่ดีกวา และ
พอใจกับผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรน้ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร ดาน
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โครงสราง มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี/ความมุงม่ัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดานบรรทัดฐาน พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร ดานบรรทัดฐาน ในเรื่องเชื่อวา
บุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน บุคคลตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และบุคคลตองมี
ความจงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร
ดานบรรทัดฐาน ในเรื่องเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน บุคคลตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย และบุคคลตองมีความจงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร ดาน
โครงสราง มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี/ความมุงม่ัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องบรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออมนอย สามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 การวิเคราะหระดับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากการศึกษาพบวา ดานจิตใจพนักงานมี
ระดับความรูสึกผูกพันองคกรในเรื่องความรักและภาคภูมิใจในองคกรที่ทํางานอยู ชื่นชอบนโยบายและวิธีการบริหารงาน
ของผูบริหาร และพรอมที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง ดานการคงอยูกับองคกร 
พนักงานมีระดับความรูสึกผูกพันองคกรในเรื่องของความพอใจและผูกพันในการปฏิบัติงานที่องคกรน้ี/พอใจกับ
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรน้ีและจะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อ่ืน แมวาองคกรอ่ืนมีผลประโยชน
ตอบแทนที่ดีกวา ดานบรรทัดฐาน พนักงานมีระดับความรูสึกผูกพันองคกรซ่ึงเชื่อวาบุคคลตองมีความรับผิดชอบตองาน
ที่ไดรับมอบหมาย มีความจงรักภักดีตอองคกร และพรอมที่จะอุทิศตนใหกับการทํางาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
แนวคิดของ อเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1990, p.89) พบวาตัวแปรพื้นฐานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร
ดานจิตใจ คือ คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะของงาน ประสบการณในการทํางาน คุณลักษณะขององคกร 
ปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความผูกพัน ดานการคงอยูกับองคกร คือ จํานวนหรือขนาดของส่ิงของที่ลงทุนไปกับองคกร 
ไดแก อาย ุระยะเวลาการเปนสมาชิกขององคกร เงินบํานาญ สถานภาพของตําแหนง และตัวแปรที่สงผลตอความผูกพัน
ตอองคกรดานบรรทัดฐาน ไดแก ประสบการณทางสังคมที่ผานมาของบุคคลน้ันและครอบครัว ความผูกพันกับผูรวมงาน
อ่ืนๆ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรพรรณ ภักดี (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความผูกพันตอองคกรที่มี
ผลตอพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ
ตอนลาง/พบวา ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกรและดานบรรทัดฐาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
โดยความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดี 
 ในสวนของความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย/จากการศึกษาพบวา  
กลุมพนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน ไดแก ดาน
โครงสราง ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับ ดานการสนับสนุน และดานความจงรักภักดี / 
ความมุงม่ัน สามารถอธิบายไดดังน้ี เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยเปนสถาบันการเงินของรัฐที่มีความม่ันคงทําใหพนักงานมี
ความภูมิใจและเชื่อม่ันตอการทํางานอยูที่องคกรแหงน้ี ทําใหปรารถนาที่จะปฏิบัติงานที่องคกรน้ีตลอดไป ซ่ึงจะสงผลตอ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงองคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานและบทบาทหนาที่ของตําแหนงงาน พรอม
ทั้งกฎระเบียบ ขอบังคับ แนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งมีการนําเกณฑการปฏิบัติงานมาใชใน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหนางานใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และมีการยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน มี
การสงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถ และพนักงานมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายที่องคกรวางไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968, pp.81-
82) พบวา สายการบังคับบัญชากฎระเบียบขอบังคับ การบริหารจัดการ บุคลากรที่มีการรับรูตางกันจะกอใหเกิด
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บรรยากาศองคกรที่แตกตางกันดวย โครงสรางขององคกรมีผลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร การรับรูของบุคลากร
หรือสมาชิกในองคกร เก่ียวกับผลของการปฏิบัติงานหรือผลงานและความคาดหวังตามมาตรฐานที่กําหนด ความสําเร็จ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการตั้งความหวังไวสูงหรือต่ําเกินไป จะสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และกอใหเกิดการรับรูตอบรรยากาศองคกรที่แตกตางกัน บุคลากรมีการรับรูและเขาใจเก่ียวกับงานและปริมาณของงาน
ที่ตองทําจะเก่ียวของโดยตรงที่จะทําใหงานบรรลุความสําเร็จ มีอิสระที่จะปฏิบัติงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดความพึงพอใจใน
งาน ทําใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในงานได/พนักงานในองคกรรูสึกวามีความสมดุลระหวางงานที่ทําไปกับผลตอบแทน
ที่ไดรับ ซ่ึงผลตอบแทนในที่น้ีก็ไมไดหมายถึงเฉพาะดานเงินเพียงอยางเดียว องคกรที่มีการสนับสนุนชวยเหลือเก้ือกูล 
กระตุนสงเสริมใหมีความรักความอบอุน มีความไววางใจ ซ่ึงกันและกัน จะทําใหบุคลากรในองคกรมีความเขมแข็งเปน
มิตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดความรวมมือ เกิดทัศนคติที่ดี ไววางใจซ่ึงกัน จะมีผลตอความยึดม่ันในงานและยึดม่ัน
ผูกพันองคกร ถึงแมงานที่ทําจะหนัก แตบุคลากรจะเกิดความพึงพอใจและทุมกําลังใหกับงานอยางเต็มที่ /ความ
จงรักภักด ีความซ่ือสัตยของบุคลากรหรือของกลุม ความรูสึกของความเปนเจาขององคกร ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
คานิยม เอกลักษณเปาหมายของบุคลากรตอองคกร การคํานึงถึงประโยชนสวนตน การไมแยกกันจากกลุม การมี 
สวนรวมของกลุมในองคกร ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและบรรยากาศองคกรดีขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในองคกร องคกร
มีความแข็งแกรงม่ันคง/มีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลลิตา จันทรงาม (2559, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ กลุมลูกคาบุคคล พบวา ความผูกพันตอองคการ
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ กลุมลูกคาบุคคล พบวาความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน การพัฒนาการทํางาน ทัศนคติที่มีตอเพื่อน
รวมงาน ภาวะผูนํา และคาตอบแทน ทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม โดยที่ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา ดานทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน ดานการพัฒนาการทํางาน และดานคาตอบแทน มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยดานความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา/และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เมษา เจริญโชควิทยา (2558, หนา 1)/ศึกษาเรื่อง การรับรูความสัมพันธในองคกรที่สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรผานความผูกพันดานจิตใจตอองคกรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห          
ฝายภาคใตและภาคตะวันตก พบวาดานโครงสรางมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันดานจิตใจตอองคกรและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร การรับรูความสัมพันธในองคกรทางดานสังคมมิทธิพลทางบวกตอความผูกพันดานจิตใจ
ตอองคกรแต ไมมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ความผูกพันดานจิตใจตอองคกรมีอิทธิพล
ทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรและความผูกพันดานจิตใจตอองคกรเปนตัวแปรกลางระหวาง 
การรับรูความสัมพันธในองคกรและสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร การรับรูความสัมพันธในองคกรที่
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรผานความผูกพันดานจิตใจตอองคกรและนําไปสูผลการดําเนินงานของ
องคกรที่ดีลดปญหาตางๆ ภายในองคกรได 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนกตาม  
ระดับความผูกพันของพนักงาน ดานจิตใจ ดานบรรทัดฐาน และดานการคงอยูกับองคกร พนักงานธนาคารกรุงไทยมี
ระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามระดับความผูกพันองคกรของพนักงานตางกัน พบวา 
พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลองกับแนวคิดของ อเลน และเมเยอร (Allen & Meyer, 1990, p.89) พบวา ตัวแปรพื้นฐานที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ คือ คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะของงาน ประสบการณใน การทํางาน คุณลักษณะ
ขององคกร ดานบรรทัดฐาน พบวาการที่บุคคลมีแนวโนมวาจะทํางานในองคกรอยางตอเน่ือง เพราะเขาพิจารณาดาน
ตนทุนที่ไดลงทุนไปขณะที่เปนสมาชิกองคกรและจะตองสูญเสียถาจากองคกรไป และองคกรใหผลประโยชนตอบแทน
ทางเศรษฐกิจแกตนเหมาะสมและอยูในเกณฑที่คุมคาแลว จะสงผลใหความผูกพันดานการคงอยูกับองคกรมีเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขามหากรับรูวาตนมีทางเลือกอ่ืนหรือเห็นวาองคกรใหผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุมแลว ยิ่งมาก
เทาไหรก็จะสงผลใหความผูกพันดานการคงอยูกับองคกรลดลง/และดานการคงอยูกับองคกร พบวาบุคคลมีแนวโนมวา
จะทํางานในองคกรอยางตอเน่ือง ปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร คือ จํานวนหรือขนาด
ของส่ิงของที่ลงทุนไปกับองคกร องคกรใหผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจเหมาะสมและอยูในเกณฑที่คุมคา มีคา
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรพรรณ ภักดี (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนลาง 
พบวา ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
พนักงานที่ดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัด
ฐาน สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ด ี
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานเขตออมนอย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ดังน้ี 
 1. ธนาคารกรุงไทย ควรมีกลยุทธเพื่อสรางความผูกพันองคกรใหเกิดแกพนักงานบางสวนที่ยังคงมีความผูกพัน
องคกรระดับปานกลาง เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความผูกพันองคกรในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ธนาคารกรุงไทย ควรมีกลยุทธเพื่อสรางความผูกพันองคกรใหเกิดแกพนักงานสวนใหญ โดยเฉพาะพัฒนา
ความผูกพันองคกรระดับปานกลางไปสูระดับมากดานบรรทัดฐาน ในเรื่องความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตน ใหกับ
การทํางาน/เพื่อพัฒนาใหพนักงานสวนใหญมีความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน 
 3. หัวหนางานของธนาคารกรุงไทย ควรมีกลยุทธในการสรางบรรยากาศใหเพื่อนรวมงานยอมรับในความรู
ความสามารถของกันและกัน/มีความยืดหยุนในการทํางานตามความเหมาะสม/มีความไววางใจใหรับผิดชอบงาน ที่
สําคัญหรือมีความเส่ียงสูง ใหผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่คุมคา และเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานแสดงความคิดเห็น
และกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/เพื่อพัฒนาบรรยากาศภายในองคในเรื่องดังกลาวใหมีระดับสูงขึ้น 
 4. หัวหนางานของธนาคารกรุงไทย ควรรักษาบรรยากาศในเรื่องการยกยองชมเชยแกผูที่ปฏิบัติงานดี และ
ความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
 5. ธนาคารกรุงไทย/ควรพัฒนาบรรยากาศองคในทุกๆ/ดานใหดีขึ้นจากเดิม/เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความเห็น
ดวยอยางยิ่ง ซ่ึงจะชวยสรางความผูกพันองคกรใหแกพนักงานเพิ่มขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาบรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคาร กรุงไทย ในเขตอ่ืนๆ หรือ
องคกรอ่ืน เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งน้ี  
 2. ควรศึกษาบรรยากาศภายในองคกรที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย/เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานเกิดความผูกพันและมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 
 3. ควรศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรตามทัศนคติของพนักงาน เพื่อใหทราบความตองการของ
พนักงานไดอยางลึกซ้ึง อันจะสงผลใหเสริมสรางความผูกพันตอองคกรที่เหมาะสมกับความตองการของพนักงานไดดี
ยิ่งขึ้น 
 4. ควรศึกษากลยุทธการสรางความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
 5. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันองคกรกับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องเงิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 82 คน โดยใชสูตรทาโร ยามาเน ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และใชวิธีการสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือแยกตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 5 ดาน โดย
เรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคู
แขงขัน ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม สวนดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีอายุและสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงในกิจการตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม
แตกตางกัน 
 
คําสําคญั  จรรยาบรรณนักธุรกิจ  เครื่องประดับเงิน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the opinion about the code of conduct of 
silver decoration businessmen, Pranakorn District, Bangkok, and 2) compare the opinion about the 
code of conduct of silver decoration businessmen, Pranakorn District, Bangkok classified by personal 
factors. The research sample were 82 silver decoration businessmen, Pranakorn District, Bangkok, 
obtained by Yamane equation at 95% of reliability and random sampling method. The research 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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instrument was a questionnaire with .90 reliability. The statistics for data analyses were percentage, mean 
and standard deviation. The hypotheses were tested by one way analysis of variance (ANOVA) and 
compared paired difference by LSD method. 
 The research revealed that: 1) the opinion about the code of conduct of silver decoration 
businessmen, as a whole was at the highest levels, classified by aspects found they were all at the 
highest levels, arranged from high to low in descending order as follows: code of conduct for 
customers, code of conduct for works, code of conduct for competitors, code of conduct for 
product, code of conduct for society. The code of conduct for official organizations was at high 
level, and 2) the comparison of opinions about the code of conduct of silver decoration 
businessmen, Pranakorn District, Bangkok it was found that the silver decoration businessmen with 
different age and status had different opinions about business code of conduct of silver decoration 
businessmen, Pranakorn District, Bangkok as a whole at .05 level of significance, whereas the silver 
decoration businessmen, Pranakorn District, Bangkok as a whole with different sex, education level, 
and business position did not have different opinions about code of conduct. 
 
Keywords:  businessmen code of conduct, silver decoration 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันผูบริโภค พนักงาน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร การมีความคาดหวังใหกิจการ องคการ และ
ผูบริหารควรจะมีจิตใตสํานึกทางดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เน่ืองจากการแขงขันที่รุนแรงและ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหธุรกิจตองบริหารงานภายใตความผันผวนและความไมแนนอน 
ผูบริหารหลายคนตัดสินใจดําเนินงานเพียงเพื่อใหธุรกิจอยูรอด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีแตบุคคลรอบขาง จากกรอบ
ความคิดที่วา ขอใหธุรกิจอยูรอดในปจจุบัน สวนเรื่องของอนาคตไวคอยคิดและคอยแกปญหาใหม โดยอางเพียงแตความ
อยูรอด และมีเปาหมายเพียงสรางความม่ังคั่งของตน นับวาเปนส่ิงที่ไมยั่งยืน ซ่ึงกลยุทธในการดํารงอยู (Survival 
strategy) ของตนน้ัน เปนส่ิงที่ไมยั่งยืน ในการจัดการเชิงกลยุทธจะใหความสําคัญกับการมีวิสัยทัศนการดําเนินธุรกิจใน
ระยะยาว เพื่อสงเสริมการดํารงอยูอยางยั่งยืนของธุรกิจ ดังน้ัน จึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทั้งผูบริหารและนัก
กลยุทธที่จะตองตัดสินใจในกลยุทธของธุรกิจ โดยใหความสําคัญตอจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม (ณัฏฐ
พันธ เขจรนันทน, 2552, หนา 358) นอกจากน้ี แนวคิดในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ (Business ethics) จึงเปนหนทาง
หน่ึงในการเพิ่มคุณคาและความคาดหวังของสังคม องคกรธุรกิจที่มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจยอมเปนที่ศรัทธาและมี
ความเชื่อม่ันตอลูกคา พนักงานและสาธารณชน (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2552, หนา 1-6) 
 อยางไรก็ตาม สถานภาพของปญหาเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจในประเทศไทย ยังมีการดําเนินธุรกิจที่
สอแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณและการไมคํานึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม ชุมชน และบุคคล
กลุมตางๆ ที่เก่ียวของอยูในธุรกิจทุกดาน ไมวาจะเปนในธุรกิจการผลิตบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการกอสราง 
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ธุรกิจดานการบริการ การตลาด การเงิน หุน ตลาดหลักทรัพย ธุรกิจสงออก การกระทํา 
เชน การปลอยผลิตภัณฑหรือสารที่เปนพิษเขาสูชุมชนทางแมนํ้าลําคลอง กอใหเกิดมลภาวะทางทางอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟา นิคมอุตสาหกรรม การใชกรรมวิธีการผลิตในโรงงานหรือการใชเครื่องจักรที่เปนการ
เส่ียงตอสวัสดิภาพ อนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน การระเบิดทอแกส ตึก โรงแรมถลม การเอาเปรียบคาจาง
แรงงาน การไมจายเงินชดเชยในการขับออกจากงาน หรือเลิกจาง การเอาเปรียบผูบริโภค ผิดสัญญา การกักตุนสินคา 
การโกงราคา หรือกดราคารับซ้ือพืชผลการเกษตรในธุรกิจ หุน ตลาดหลักทรัพย มีการปนหุน การซ้ือขายภายใน (Inside 
trading) การตกแตงบัญชี การหลบเล่ียงภาษี การใหสินบน รับสินบนเก่ียวกับสรรพากร ดานศุลกากร เปนตน (กัลยา
รัตน ธีระธนชัยกุล, 2557, หนา 188-189) 
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 สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับเงินนับวาเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศไทยเปน
อยางมาก แตในกระบวนการผลิตมีการใชสารเคมีหลายชนิดที่มีความเส่ียงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและเปนอันตราย
ตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ียังมีของเสียจํานวนมากทั้งที่เปนอันตรายและไมอันตราย ฉะน้ัน เพื่อเปนแนวทางใน 
การดําเนินการธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม จึงนํามาสูการพัฒนาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการลด การใชสารเคมีและของเสียในโรงงงาน การนํากลับมาใชประโยชนของเสีย 
ขั้นตอนในการสงไปบําบัด พรอมทั้งมาตรการในการดูแลส่ิงแวดลอมภายในโรงงานดานตางๆ รวมทั้งสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการปองกันดูแลสภาพแวดลอม และเสริมสราง ความ
เขาใจใหกับผูปฏิบัติงานในดานการใชสารเคมีอันนําไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (อรุบล  โชติพงศ 
และคณะ, 2558, หนา ก) 
 นอกจากน้ี ปญหาผูประกอบการรานคาปลีกเครื่องประดับเงิน ยังพบอีกวา การมีผูผลิตเครื่องประดับเงินราย
ยอยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจดังกลาว เชน ขายของไมตรงกับ
คําอธิบายของสินคา คุณภาพของสินคาเกินจริง การใหขอมูลที่ เปนเท็จทั้งคุณภาพและคุณสมบัติที่แทจริงของ
เครื่องประดับ อาทิ เครื่องประดับตัวเองเปนทองแดงชุบทองคําขาว แตเวลาขายบอกเปนเงินแทหรือบอกเปนทองคําขาว 
ขายสินคาไมไดมาตรฐานราคาเกินคุณภาพเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเองหรือลดราคาลงจนตองเปล่ียนคุณภาพของสินคา 
เปนตน (Finejewelthai.article, 2019) 
 จากความเปนมาและปญหาดังกลาวทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาเก่ียวกับระดับจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งดําเนินธุรกิจอยางถูกตองและเหมาะสม
ตามหลักจรรยาบรรณตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับจรรยาบรรณ ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น จรรยาบรรณ ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ระดับจรรยาบรรณของนักธุรกิจ แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ที่ใชในการศึกษา ไดแก นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งส้ิน 
103 แหง (ชมรมธุรกิจเครื่องเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2561) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตร ยามาเน (Yamane, 1973, pp.727-729) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 82 คน และ
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใชสูตร ยามา
เน (Yamane, 1973, pp.727-729) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามความคิดเห็นนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
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  2.1 แบบสอบถาม 
   2.1.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนว
ทางการกําหนดตัวแปรและขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
    สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงานในกิจการ 
    สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวยจรรยาบรรณตอลูกคา จรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ 
จรรยาบรรณตอคูแขงขัน จรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ จรรยาบรรณตอพนักงาน และจรรยาบรรณตอสังคม  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 120) จํานวน 25 ขอ 
    ส วนที่  3  ข อ เ สนอแนะ อ่ืนๆ  มี ลักษณะเป นคํ าถามแบบปลาย เ ป ด  (Open-ended 
questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
   2.1.2 นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถาม
ชัดเจน เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
  3.1 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง พรอมอธิบายวิธีการตอบ 
  3.2 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวม แบบสอบถามที่ไดรับคืนดวยตนเอง จํานวน 82 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
เพื่อนํามาตรวจสอบความสมบูรณ ของขอมูลแลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตอไป 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  4.1 แบบสอบถาม  
   ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   4.1.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติความถี่ (Frequency) และคา 
รอยละ (Percentage) 

   4.1.2 วิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 40 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป และอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีตําแหนงในกิจการเปนตําแหนงอ่ืนๆ 
(พนักงาน/ลูกจาง และผูชวยผูจัดการ) รองลงมาคือ เจาของกิจการ ตําแหนงผูจัดการ และตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
ตามลําดับ 
 2. จรรยาบรรณของนักธุรกิจเคร่ืองประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจัย พบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณตอลูกคา มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ 
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ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม 
และดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ โดยมีรายละเอียดของแตละดาน ดังน้ี 
  ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูประกอบการยึดม่ันความ
ซ่ือสัตยสุจริตกับลูกคาเปนสําคัญ รองลงมาคือ มีการกําหนดราคาสินคาดวยความยุติธรรม เหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณของสินคา ตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา ไมกระทําการใดๆ เพื่อทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผลที่สมควร 
และปฏิบัติและเอาใจใสตอลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม ตามลําดับ 
  ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความคุมคาและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค รองลงมาคือ ไมตั้งชื่อหรือเลียนแบบผลิตภัณฑ 
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องเงิน ผูประกอบการมีการสงเสริมวิจัยพัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพื่อให
ผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และมีการเปดเผยสวนผสมผลิตภัณฑที่ทําดวยโลหะเงิน
มาตรฐานและมีโลหะอ่ืนๆ เจือปนไมเกินรอยละ 7.5 ของนํ้าหนัก ตามลําดับ 
  ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ไมลวงละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน รองลงมาคือ ผูประกอบการไมใชอํานาจโดยมิ
ชอบในความสัมพันธกับลูกคาของตนในการกําหนดราคาที่ไมเปนธรรม ผูประกอบการยึดม่ันในหลักการแขงขันที่
ยุติธรรมอยางจริงจัง และผูประกอบการ ไมใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ เชน ตัดราคากับคูแขงอยางตั้งใจโดยมี
จุดประสงคเพื่อกําจัดคูแขงน้ันออกจากตลาด ตามลําดับ 
  ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูประกอบการธุรกิจ
จะตองปฏิบัติตามขอกฎหมายในการประกอบธุรกิจ รองลงมาคือ การใหความรวมมือกับหนวยราชการในเรื่องตางๆ โดย
ทําธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีทัศนคติที่ดีและเชื่อม่ันตอสวนราชการ และผูประกอบการไดใหการสนับสนุนโครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการสมํ่าเสมอ ตามลําดับ 
  ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ใหความยุติธรรมกับ
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน เคารพสิทธิสวนบุคคลและความสามารถของพนักงาน รองลงมาคือ แนะนําให
คําปรึกษาแกพนักงานดวยความเต็มใจทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว สนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองและสงเสริมให
พนักงานเปนพลเมืองดี การคัดเลือกและคาตอบแทนพนักงานอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายมอบหมายใหทํางาน
ยืดหยุนและเปนธรรม รวมถึงสภาวะการทํางานที่ไมเปนอุปสรรคตอทั้งทางรางกายและจิตใจ และผูประกอบการมีการ
กําหนดนโยบายการจางงานเปนไปตามหลักของกฎหมายแรงงานอยางมีจริยธรรม ตามลําดับ 
  ดานจรรยาบรรณตอสังคม ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูประกอบการคาใหความ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน และไมกระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของตนเองและผูอ่ืน รองลงมาคือ ผูผลิตประกอบการ
ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางมีจริยธรรมเพื่อใหธุรกิจและสังคมไดรับผลประโยชน
รวมกัน ผูประกอบการมีการวางแผนจัดการส่ิงแวดลอม โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดปริมาณการใชพลังงาน การ
กําจัดการปลอยของเสีย และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมสมํ่าเสมอ และผูประกอบการใหความรวมมือกับ
ชุมชนและสรางงานแกคนในสังคม ตามลําดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
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  3.2 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณ
ตอลูกคา จรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ จรรยาบรรณตอพนักงาน และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.3 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนัก
ธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
จรรยาบรรณตอลูกคาจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ จรรยาบรรณตอพนักงาน และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.4 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.5 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีตําแหนงในกิจการตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. การอภิปรายผลจรรยาบรรณของนักธุรกิจเคร่ืองประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจัย จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณตอลูกคา มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม 
และดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ โดยแตละดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูประกอบการมีความยึดม่ันใน
ความซ่ือสัตยสุจริตกับลูกคาเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดจรรยาบรรณของนักธุรกิจของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 
(2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ซ่ึงอธิบายวาลูกคาถือไดวาเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดของผูประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท ฉะน้ันบริษัทที่ผลิตสินคาและบริการตางๆ จะตองมีจรรยาบรรณทางธุรกิจกับลูกคา อาทิ มีความ
ซ่ือสัตย กลาวคือ เม่ือมีการซ้ือขายสินคา ผูประกอบอาชีพจะตองไมมีการปลอมปนสินคา ไมมีการโฆษณาเกินคุณภาพ
ความเปนจริง และไมโกงปริมานสินคา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 8-
9) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ดานจริยธรรมการตลาดที่มีตอลูกคาอยูในระดับปานกลาง 
  ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑเครื่องเงินที่จําหนายเนน
ความมีคุณภาพ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความคุมคาและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดจรรณยา
บรรณของนักธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ซ่ึงกลาววา นักธุรกิจ
หรือผูประกอบการตองจัดทําใหผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล  สุขบท (2550, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมทางการตลาดของนักธุรกิจไทย ผลการวิจัยพบวา มีระดับจริยธรรมดานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก 
  ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยไม
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ลวงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดจรรณ
ยาบรรณของนักธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ซ่ึงกลาววา คู
แขงขันเปนผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันในบางครั้งอาจตองพึ่งพาอาศัยกัน ผูประกอบการจึงตองมีจรรยาบรรณตอคู
แขงขัน เชน ไมลวงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน และสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 8-9) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดล
จริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษา
พบวา จริยธรรมการตลาดสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ดาน
จริยธรรมตอคูแขงขัน ในภาพรวมมีระดับจริยธรรมอยูในระดับมาก 
  ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูประกอบการธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติตามขอกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตามที่หนวยงานราชการกําหนดหรือเปนขอกฎหมายบังคับอยูแลว ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดจรรณยาบรรณของนักธุรกิจของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณ
ตอรัฐบาล ซ่ึงอธิบายวา การที่ผูประกอบอาชีพทุกประเภทจะดําเนินการอยูไดอยางม่ันคงและกาวหนา ส่ิงที่สําคัญอยาง
หน่ึงก็คือ การสนับสนุนจากรัฐบาล ดังน้ันผูประกอบอาชีพเหลาน้ันจะตองปฏิบัติตามกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลอยางจริงจังและเครงครัดดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และ
คณะ (2558, หนา 8-9) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษาพบวา จริยธรรมการตลาดสําหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและยอมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ดานจริยธรรมตอหนวยงานราชการ ในภาพรวมมีระดับ
จริยธรรมอยูในระดับมาก 
  ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูประกอบการใหความยุติธรรมกับ
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน เคารพสิทธิสวนบุคคลและความสามารถของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดจรรณยา
บรรณของนักธุรกิจของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณตอพนักงานและลูกจาง ซ่ึงอธิบาย
วา ธุรกิจตางๆ จะประสบผลสําเร็จไดก็ตองอาศัยพนักงานและลูกจางทุกๆ คน ฉะน้ันผูบริหารธุรกิจตางๆ จะตองมี
จรรยาบรรณตอพนักงานและลูกจาง มีการพัฒนาความรูความสามารถและใหความกาวหนาในหนาที่การงานอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียมกัน และสอดคลองในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 8-9) ซ่ึง
ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษาพบวา จริยธรรมการตลาดสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอมใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ดานจริยธรรมตอพนักงาน ในภาพรวมมีระดับจริยธรรมอยูในระดับมาก 
  ดานจรรยาบรรณตอสังคม ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  ผูประกอบการใหความเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน และไมกระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของตนเองและผูอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดจรรณยาบรรณของนัก
ธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอสังคม ซ่ึงกลาววาผูประกอบการธุรกิจตองไม
ประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเส่ือมทั้งดานจิตใจและดานศีลธรรม ใหความเคารพในสิทธิทางปญญาของบุคคลอ่ืน และ
สอดคลองในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ศิริเกตุ ปุริมาณเสวี (2552, หนา 4-6) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีผลตอภาพลักษณโดยรวม ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ผลการศึกษาพบวา จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม อยูในระดับดี 
 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เคร่ืองประดับเงิน  เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา นักธุรกิจ
เครื่องประดับเงินที่มีอายุ และสถานภาพตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ จากผลการศึกษาที่พบวา
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูในชวงอายุมากกวา 40 ป และมีสถานภาพสมรสแลว การมีวัยวุฒิที่สูงกวา มี
ประสบการณทางธุรกิจที่มากกวา จึงอาจทําใหมีความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่แตกตาง
จากกลุมที่มีอายุนอยกวาได เพราะจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนการตัดสินใจของบุคคลในองคกรที่มาจากผลสะทอนของ
คานิยมตอผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจ (Samuel and Trevis, 2006, p. 66 อางถึงใน อนิวัช แกวจํานงค, 2556, หนา 6) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเกตุ ปุริมาณเสวี (2552, หนา 112-113) ไดทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจที่มีผลตอภาพลักษณโดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีสถานภาพตางกัน มีทัศนคติ
ตอภาพลักษณโดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ในภาพรวมแตกตางกัน 
  สวนนักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงในกิจการตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมของผูประกอบธุรกิจการคาหรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่ดําเนิน
ไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวคือ ลงทุนไปแลวมีผลกําไรตอบแทน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2552, หนา 360) ซ่ึง
เปนแนวทางพื้นฐานทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติไมวาจะอยูในตําแหนงใดในกิจการ อีกทั้งผลการศึกษาพบวา สวนใหญมี
การศึกษาในระดับปริญญา จึงมีความเขาใจในหลักการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกตอง และมีจริยธรรม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเกตุ ปุริมาณเสวี (2552, หนา 112-113) ไดทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจที่มีผลตอภาพลักษณโดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
ตางกัน มีทัศนคติตอภาพลักษณโดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยครั้ง น้ี ซ่ึงผู วิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของนักธุรกิจและ
ผูประกอบการ ดังน้ี 
  ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ผูประกอบการควรมีการปฏิบัติตอลูกคา ใหความสําคัญ และเอาใจใสตอลูกคา
ทุกคนอยางเทาเทียม เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเชื่อม่ันในการบริการ 
  ดานจรรยาบรรตอผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรขายสินคาทีมี่คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน สามารถใหขอมูล 
หรือตรวจสอบเก่ียวกับคุณภาพของสินคา สวนผสมของโลหะไดอยางชัดเจนและตรงกับขอมูลการเสนอขาย 
  ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผูประกอบการควรแขงขันที่การพัฒนาสินคา และคุณภาพการบริการ ไมใช
วิธีการตัดราคากับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผูประกอบการควรใหการสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานราชการสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชนแกสาธารณะ 
  ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผูประกอบการควรมีการกําหนดนโยบายการจางงานที่เปนธรรม สอดคลอง
กับหลักของกฎหมายแรงงาน 
  ดานจรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบการควรใหความรวมมือกับชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
และสนับสนุนในการสรางงานแกคนในชุมชน หรือสังคมอยางเหมาะสม 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภค ที่มีตอผูประกอบการธุรกิจเครื่องประดับเงิน 
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาในมุมมองของผูประกอบการ เปนความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูประกอบการเอง การศึกษาในมุมมองของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ จะสามารถชวยเติมเต็มความ
เขาใจในแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนําไปสูการกําหนดแนวปฏิบัติที่สามารถเปนไปได
ในทางธุรกิจ และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคือ อาสายุวกาชาดสังกัดสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยที่มีอายุ 15-25 ป จํานวน 351 คน  
สุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .76 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดย 
การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม และดานกิจกรรมสงเสริมความรู อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการพัฒนาชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก 
และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เม่ือจําแนกตามเพศอายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา อาสายุวกาชาดมีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไมแตกตางกัน 
เม่ือจําแนกตามระยะเวลาในการเปนจิตอาสา พบวา อาสายุวกาชาดมีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา อาสายุวกาชาดมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  อาสายุวกาชาด  กิจกรรมเพื่อสังคม  สภากาชาดไทย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the opinion of Junior Red Cross Volunteers 
in doing social activities of Junior Red Cross Office, Thai Red Cross Council, Bangkok, and 2) compare 
the opinion of Junior Red Cross Volunteers in doing social activities of Junior Red Cross Office, Thai 
Red Cross Council, Bangkok, classified by personal factors. The research sample were 351 Junior Red 
Cross Volunteers of Junior Red Cross Office, Thai Red Cross Council, age 15-25 years, using simple 
random sampling method. The research instrument was a questionnaire with .76 reliability. The 
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statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Mean 
difference was tested by t-test and one-way analysis of variance. 
 The research revealed that: 1) the opinion of Junior Red Cross Volunteers in doing social 
activities of Junior Red Cross volunteers Office, Thai Red Cross Council, Bangkok as a whole was at 
the highest level. Considering by aspects, it was found that environmental protection aspect and 
knowledge promotion aspect were at the highest level. The community and social development 
aspect were at a high level; and 2) the comparison of the opinion of Junior Red Cross Volunteers in 
doing social activities classified by gender age, education level and average monthly income, it was 
found that the Junior Red Cross Volunteers’ opinion toward social activities was not different. 
Classified by length of public minded service, it was found that the Junior Red Cross Volunteers’ 
opinion toward social activities was different at .05 level of significance. Classified by occupations 
average monthly income, it was found that the Junior Red Cross opinion toward social activities was 
different at .05 level of significance. 
 
Keywords:  Junior Red Cross Volunteer, social activities 
 
บทนํา 
 สังคมไทยกําลังมีความเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน เปนผลที่มาจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัฒนในชวง 2 ทศวรรษ ที่ผานมานําไปสูการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมไทย ใหผลกระทบทั้งที่เปนคุณและเปน
โทษในระดับตางๆ โดยเฉพาะความเติบโตทางดานวัตถุที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอิทธิพลของ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม และกระตุนโนมนาว สงเสริมใหบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนวัยหนุมสาว อันเปนพลัง
สําคัญของสังคมในอนาคต ตั้ง เปาหมายชีวิตที่ เปนการแสวงหาความม่ังคั่ งและวิถีชี วิตที่ฟุ งเฟอ รักสบาย  
เนนการแขงขันชิงดีชิงเดน เกิดวิธีคิดแบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) (สกุณา  
บัณฑุรัตน และคณะ, 2550, หนา 21) 
 เยาวชน เปนเหมือนความหวังของสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงกระแสสังคมโลกที่
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และการเติบโตของเยาวชน แตการสรางและเปดโอกาส 
เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีบทบาทและศักยภาพ นับวาเปนเรื่องที่ผูใหญควรหันมาใหความสําคัญอยางจริงจัง ฉะน้ันการ
ปลูกฝงใหเยาวชนมีอุดมคติที่ดี กระทําความดี บําเพ็ญประโยชนและสามารถเปนที่พึ่งของผูอ่ืนไดน้ัน เปนส่ิงสําคัญเพื่อให
เยาวชนเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป (พิมพชนก ศรเพชร, 2555) 
 สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปนองคกรสาธารณกุศลที่มีภารกิจหลักในการปลูกฝงและมีภารกิจในการ
เสริมและฝกอบรมใหเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหวาง 15-30 ป ที่มีจิตอาสา ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
สภากาชาดไทยและวัตถุประสงคของยุวกาชาด ดวยภารกิจดังกลาวสํานักงานยุวกาชาดจึงมีหลักสูตร เน้ือหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเยาวชนเหลาน้ันเปนคนดีของสังคมและชุมชน 
รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ขณะเดียวกันตองเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนไดในดานปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการดูแลผูสูงอายุ และเปนเยาวชนที่ทําหนาที่อาสายุวกาชาด คือการบําเพ็ญประโยชน โดยปฏิบัติตามภารกิจแกน
หลักส่ีขอของสภากาชาดไทย คือ บริการทางการแพทยและสาธารณสุข บรรเทาทุกข โลหิต และสงเสริมคุณภาพชีวิต
และตามพระราชดํารัสองคอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย ไดแก ดานโภชนาการ เพศศึกษา การอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สุขภาวะของตนเองและครอบครัว (สํานักงานยุวกาชาดไทย, 2560, หนา 2) 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอทุกองคกร ผูวิจัยใน
ฐานะบุคลากรของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอ 
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อทราบถึงความคิดเห็น
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อาสายุวกาชาดที่เขารวมในการทํากิจกรรมกับสํานักงานยุวกาชาด เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเ นิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเปนแนวทางใหกับองคกรอ่ืนๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ของอาสายุวกาชาด สํานักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มีความแตกตางกันเม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ อาสายุวกาชาดสังกัดสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยที่มีอายุ 15-25 
ป จํานวน 3,835 คน (ขอมูล ฝายสงเสริมอาสายวุกาชาด สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย, พ.ศ 2561) กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย และกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ในการคํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 351 คน 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม ของสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78) และแนวคิดทฤษฎีดานการศึกษา
ของ (สภากาชาดไทย, ม.ป.ป., หนา 70-75) มาประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ดานกิจกรรมสงเสริมความรู 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อเก็บขอมูลที่แสดงถึงสวนความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของ
สํานักงานยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
  3.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  3.2 การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง น้ี 
แบบสอบถาม มี 2 สวน คือ 
   สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล เปนการสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบใหเลือกตอบ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการเปนจิตอาสา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน 6 ขอ 
   สวนที่ 2 ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมกิจกรรมความรู ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) เพื่อใชวัดระดับโดยใชมาตรวัด 5 ระดับ 
  3.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได
ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหา กับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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  3.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อม่ัน .76 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งน้ี ในการเก็บแบบสอบถามจะ
ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง โดยจะเก็บขอมูลจากอาสายุวกาชาดจากชมรมในสถานศึกษาเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 
จํานวนทั้งหมด 351 ฉบับ โดยวิธีสะดวก (Convenience sampling) แลวขอรับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน
มาจํานวน 351 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
  การใหคะแนนตัวแปรตางๆ มีหลักเกณฑ ดังน้ี 
  4.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาสายุวกาชาดที่ เคยเขารวมกิจกรรมของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย จากชมรมอาสายุวกาชาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาใน
การเปนจิตอาสา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  4.2 ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพือ่สังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมกิจกรรมความรู เพื่อวัดระดับ
ความคิดเห็นของอาสายุวกาชาด โดยใชมาตราสวนประเมินคา (Likert scale) โดยในแตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หนา 121) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาด
ไทย กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของอาสายุวกาชาด มีความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 64.39 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด และอีกรอยละ 35.61 เปน
เพศชาย สวนใหญมีอายุ 19-22 ป คิดเปนรอยละ 47.29 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.28 มี
ระยะเวลาในการเปนจิตอาสา 1-5 ป คิดเปนรอยละ 72.93 อาชีพนักศกึษา คิดเปนรอยละ 47.86 และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 85.75 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2. การวิเคราะหความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย พบวา อาสายุวกาชาดมีมุมมองเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 

( X = 4.68) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
และดานการสงเสริมกิจกรรมความรู และอยูในระดับมาก จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม 
สามารถอธิบายได ดังน้ี 
  2.1 ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม อาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 5 ขอ ไดแก สามารถสรางประสบการณความรูที่กวางไกลใหกับ 

ยุวกาชาด ( X = 4.97) เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ปลูกฝงใหยุวกาชาดมีความรักในสันติสุข และมี

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ( X = 4.96) เปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดฝกปฏิบัติตนแสดงถึงความเอ้ืออาทรหวงใยเพื่อนมนุษย

อยางแทจริง ( X = 4.92) เปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพื่อใหเขาไดมีโอกาสของชีวิตที่ดีขึ้น เชน กลุมผูสูงอายุ กลุม

เด็กกําพรา กลุมผูพิการ ( X = 4.91) และปองกันคุมครองศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย ผูตกทุกขไดยาก ประสบภัยพิบัติตางๆ 

ใหไดมีชีวิตอยูอยางมีคุณคา ( X = 4.59) และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ ไดแก จัดกิจกรรมบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจ ( X = 3.85) พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน ( X = 3.55) อยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ไดแก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมที่

ไดรับผลกระทบจากกระบวนการของธุรกิจ ( X = 3.49) ตามลําดับ 
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  2.2 ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม อาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดแก เปนกิจกรรมเสริมสรางใหเพื่อนหรือคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยความเต็มใจ ( X = 4.99) ทําความดีที่เปนประโยชน ไมเบียดเบียนทําลายส่ิงแวดลอมและ

ใชสมบัติสวนรวมอยางเห็นคุณคา ( X = 4.97) ดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ( X = 4.99) มีการ

สรางจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( X = 4.90) มีการเขารวมกิจกรรมทําความสะอาด

สถานที่สาธารณะดวยความเต็มใจและไมหวังส่ิงตอบแทน เชน วัด ตลาด สถานีอนามัย แมนํ้า ลําคลอง เปนตน ( X = 
4.89) และพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมโดยถือวาการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่

รวมกันของทุกคน ( X = 4.85) ตามลําดับ 
  2.3 ดานการสงเสริมกิจกรรมความรู อาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ ไดแก เปนการเพิ่มพูนความรู ฝกทักษะการปองกันชีวิต 

สุขภาพ การบริการชุมชน และการสรางสัมพันธภาพในหมูเยาวชนและประชาชน ( X = 4.96) หลักสูตรการอบรมความรู

ของอาสายุวกาชาดมีประโยชนมาก สามารถนําความรูไปเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไดมากขึ้น ( X = 4.96) นําความรูชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง และเผยแพรประชาสัมพันธแกผูอ่ืนได ( X = 4.94) สามารถเขารับการอบรมตามความถนัดและ

ความสนใจโดยไมมีการบังคับ ( X = 4.93) อาสายุวกาชาดทุกคนไดรับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของสภากาชาดไทย 

( X = 4.89) เปนการฝกฝนใหเยาวชนรูจักการคิดและตัดสินใจอยางมีระบบ โดยใชหลักเหตุผล รูจักพิจารณาขอดี ขอเสีย 

และเลือกตัดสินใจ ( X = 4.88) และการอบรมปลูกฝง เปนการกลอมเกลาจิตใจของเยาวชนในดานคุณธรรม จริยธรรมให

เปนผูมีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรเพื่อนมนุษย ( X = 4.80) ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ไดแก 

มีการอบรมความรูเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายไดหรือเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม ( X = 3.23) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา อาสายุวกาชาดที่ระยะเวลาในการเปนจิตอาสา และอาชีพ ตางกัน มี
ความมุมมองในภาพรวมแตกตางกัน และอาสายุวกาชาดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน 
มีมุมมองในภาพรวมไมแตกตางกัน 
  3.1 อาสายุวกาชาดที่เพศตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และดาน 
การสงเสริมกิจกรรมความรู อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  3.2 อาสายุวกาชาดที่อายุตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม อาสา 
ยุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน คือกลุมที่มีอายุ 15-18 ป มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
มากกวากลุมที่มีอายุ 19-22 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  3.3 อาสายุวกาชาดที่ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของ
สํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมที่มี
ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  3.4 อาสายุวกาชาดที่ระยะเวลาในการเปนจิตอาสาตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริม
กิจกรรมความรู อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสาต่ํากวา 1 ป มีการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา 5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
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  3.5 อาสายุวกาชาดที่อาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม อาสายุวกาชาด
มีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่เปน
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงาน 
ยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีอาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  3.6 อาสายุวกาชาดที่รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร พบวาอาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณา
เปนรายดานสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใน
ดานการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เน่ืองจากอาสายุวกาชาดเปนอีก
องคกรหน่ึงที่มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบตอสังคมของ สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78) 
กลาววา การพัฒนาชุมชนและสังคม มีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงานขององคกร ดังน้ัน องคกร
ควรจัดกิจกรรมทางสังคม และมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมและสอดคลองกับงานวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของ 
ศศิวิมล เหลืองอิงคะสุต (2559, บทคัดยอ) ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) อยูในระดับเห็นดวย ไดแก การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม ตามดวยการอาสา
ชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และกิจกรรมที่สงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทาง
สังคม ตามลําดับ 
 2. ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใน
ดานการรักษาส่ิงแวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เน่ืองจากการรักษาสิ่งแวดลอม
เปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่พึงตองกระทําและเปนหน่ึงในภาระกิจของอาสายุวกาชาดโดยไดรับอบรมปลูกฝงให
ความรูเพื่อใหเกิดจิตอาสาในตัวเยาวชน จึงทําใหเยาวชนที่เปนอาสายุวกาชาดมีจิตสํานึกในดานการรักษาส่ิงแวดลอม ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมของ สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78) กลาววา การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมที่เปนทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลมี
ความจําเปนอยางยิ่ง การกอใหเกิดมลภาวะทางนํ้า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดย
ภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศตอไป ดังน้ันองคกรจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
มนุษยดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมโดยถือวาการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน และสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่อง ศุภิสรา โยธาดี (2559, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของชุมชนใกลเคียงที่มีตอนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทธนภักดี จํากัด ผลวิจัยพบวาดานการจัดการส่ิงแวดลอม คือ การสงเสริมการทําปุยหมัก 
ปุยนํ้า EM มีคาเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 3. ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใน
ดานการสงเสริมกิจกรรมความรู ผลการวิจัยพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เน่ืองจากการสงเสริม
กิจกรรมความรูใหกับอาสายุวกาชาด เปนการเพิ่มประโยชนใหกับเยาวชนทั้งในดานรางกายและจิตใจ เพื่อจะไดสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดกิจกรรมที่อาสายุวกาชาดปฏิบัติของ สภากาชาดไทย 
(ม.ป.ป., หนา 70-75) กลาววา เปนกิจกรรมตอเน่ืองอีกลักษณะหน่ึงในการเพิ่มพูนประสบการณความรูสําหรับอาสา 
ยุวกาชาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และเผยแพรประชาสัมพันธแกผู อ่ืนตอไป เชน การอบรมความรูดาน
สุขอนามัย และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของชุมชนใกลเคียงที่มีตอนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ
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บริษัทธนภักดี จํากัด ของ ศุภิสรา โยธาดี (2559, บทคัดยอ) ผลวิจัยพบวา ดานการสงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน คือ 
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน มีคาเฉล่ีย 
4.12 แปลผล คือ เห็นดวยมากที่สุด 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวาเพศของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ไมแตกตางกัน สวนจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวาอายุของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ไม แตกตางกัน สวนจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวาอายุของอาสา 
ยุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ไมแตกตางกัน สวนจําแนกตามระยะเวลาใน 
การเปนจิตอาสา โดยภาพรวม พบวาระยะเวลาในการเปนจิตอาสา ของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และจําแนกตามระยะเวลาในการเปน 
จิตอาสา โดยภาพรวม พบวาระยะเวลาในการเปนจิตอาสา ของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
  การเปรียบเทียบเปนรายคูตาม Least Significant Difference (LSD) จําแนกตามอายุ ดานการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม พบวา มีความแตกตางของคาเฉล่ียตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 1 คู 
คือ กลุมที่มีอายุ 15-18 ป มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีอายุ 19-22 ป 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนจําแนกตามระดับการศึกษา ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม พบวา 
มีความแตกตางของคาเฉล่ียตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 2 คู คือ คูที่หน่ึงกลุมที่
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคูที่สองกลุมที่มีระดับการศึกษา ปวช., ปวส. มี 
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนจําแนกตามระยะเวลาในการเปนจิตอาสา ดานกิจกรรมสงเสริมความรู พบวา มีความแตกตางของ
คาเฉล่ียตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 1 คู คือ กลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา
ต่ํากวา 1 ป มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา  
5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตามอาชีพ ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม พบวา คูที่หน่ึงกลุมที่
เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่เปนนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และคูที่สองกลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่
มีอาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาอาสายุวกาชาดเปนเยาวชนรุนใหม ที่มีพลัง
และความคิดที่รับในส่ิงใหมๆ มีการปลูกฝงใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูและสามารถนําความรูทักษะ ความชํานาญ 
ไปใชในชีวิตประจําวันได มีการทํางานเปนหมูคณะ มีทักษะการเปนผูนําและผูตามเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ตลอดจน
เปนที่พึ่งของครอบครัวและชุมชนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรือ่ง การพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับอาสายุวกาชาดของ นันทวัฒน ภัทรกรนันท (2555, บทคัดยอ) 
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินการเรียนรูจากชุดฝกอบรมในกลุมตัวอยาง พบวา ภายหลังการฝกอบรมอาสายุวกาชาด
มีคะแนนความรู ทักษะดานปฐมพยาบาล จิตสาธารณะสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย เพื่อนําเสนอความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของ ดังน้ี 
 1. ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  - ควรมีการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และจัดใหมี
กิจกรรมบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจเชน การชวยเหลือถุงยังชีพ การชวยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนกับผูประสบภัย การเขารวมทําฝายก้ันนํ้า หรือการปลูกปา เปนตน 
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  - ควรพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความชํานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผูอ่ืน ตลอดจน 
การพัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ คุณธรรม เพือ่ใหมีความพรอมในการรวมมือที่จะพัฒนาบานเมืองใหดียิ่งขึ้น 
 2. ดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
  - ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหชุมชนและภาคสวนอ่ืนๆ เขารวมกิจกรรมทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะดวยความเต็มใจและไมหวังส่ิงตอบแทน เชน วัด ตลาด สถานีอนามัย แมนํ้า ลําคลอง เปนตน 
  - มีการสรางจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการอบรมเยาวชนใหมี
จิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีโดยเริ่มจากการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัวกอน เชน การไมทิ้งขยะ
บนพื้นถนน การรักษาความสะอาดภายในบานของตนเอง เปนตน  
  - ควรมีการสอดแทรกสงเสริมใหอาสายุวกาชาดมีจิตสํานึกเก่ียวกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม โดยถือวา
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม เปนหนาที่รวมกันของทุกคน โดยการใหความรูเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอม และวิธีการจัดการ
กับปญหาส่ิงแวดลอมที่ภายในครอบครัวตนเองกอนเปนอันดับแรก แลวคอยขยายออกไปสูชุมชน 
 3. ดานกิจกรรมสงเสริมความรู 
  - ควรมีการสงเสริมความรูในการหารายไดและอาชีพใหกับอาสายุวกาชาด ซ่ึงเหมือนเปนการวางแผน
อนาคตใหกับเยาวชนในระดับเบื้องตน ใหรูจักวิธีการหารายไดเพื่อชอบเหลือครอบครัวและสังคม 
  - ควรมีสงเสริมความรูที่เปนการฝกฝนและสามารถกระทําจริงได และมีการสอดแทรกอบรมปลูกฝง กลอม
เกลาจิตใจของอาสายุวกาชาด ดานคุณธรรม จริยธรรมใหเปนผูมีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรเพื่อนมนุษย ชักจูงใหเห็น
ถึงความสําคัญของการบําเพ็ญประโยชน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาความรับผิดชอบทางสังคมที่สงผลตอภาพลักษณของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 2. ควรศึกษากลยุทธการส่ือสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 3. ควรศึกษาการประชาสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่มีผลตอภาพลักษณของสํานักงาน 
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของ
บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบ
ติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด เม่ือจําแนกตามขอมูลของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ ลูกคาที่รับบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ ของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 145 ราย  สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .98 
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที
และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท 
มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ดานการส่ือสารการตลาด 
และอยูในระดับมาก จํานวน 5 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานผูใหบริการ และดาน
กระบวนการ โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยตามลําดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับ
บริการระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เม่ือจําแนกตามขอมูลของลูกคา 
พบวา ลูกคาที่มีลักษณะการจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสง แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการรับ
บริการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือแยกตามรายดาน พบวา ลูกคาที่มีลักษณะ 
การจดทะเบียนตางกัน มีความพึงพอใจในการรับบริการดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการส่ือสาร
การตลาด และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ลูกคาที่มีสถานที่ตั้งตางกัน มีความพึง
พอใจในการรับบริการ ดานการจัดจําหนาย และดานผูใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลูกคา
ที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกัน มีความพึงพอใจในการรับบริการดานการจัดจําหนาย ดานผูใหบริการและ
ดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนลูกคาที่มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงแตกตางกัน 
มีความพึงพอใจในการรับบริการ ดานการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดาน
ผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกน้ันไมแตกตางกัน   
 
คําสําคัญ  ความพึงพอใจของลูกคา  ระบบติดตามยานพาหนะ 
 

                                            
 * อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
** อาจารยที่ปรึกษารวม 
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the customer satisfaction in using service of 
Vehicle Monitoring System of Mastertech International Company Ltd., and 2) compare the customer 
satisfaction in service of Vehicle Monitoring System of Mastertech International Company, Ltd. 
classified by customers’ data. The research sample were 145 customers who used the service of 
Vehicle Monitoring System of Mastertech International Company, Ltd. sampled by simple random 
sampling. The research instrument was a questionnaire with .98 reliability. The data were analysed 
for frequency, percentage, mean, and standard deviation. The mean difference was tested by t-test 
and analysis of variance. 
 The research revealed that: 1) the customers were satisfied with the service of Vehicle 
Monitoring System of Mastertech International Company, Ltd. as a whole, at the highest level in the 
aspect of marketing communication, and at high level in 5 aspects; including product, price, 
distribution, service providers, and processing, arranged from high to low means consecutively, and 
2) the customers’ satisfaction comparison of the vehicle monitoring system service of Mastertech 
International Company, Ltd., classified by customers’ data, it was found that the customers with 
different registration characters and length of transportation operation service had different 
satisfaction at .01 level of significance. Classified by aspect, it was found that customers with 
different registration characters had different satisfaction in service on product, price, distribution, 
market communication and processing aspects at .01 level of significance. The customers with 
different location had different satisfaction in using service in distribution and service providing at .01 
level of significance. The customers with different length of transportation operation service had 
different satisfaction in using service in distribution, service providers and processing aspect at .01 
level of significance. The customers with different number of transportation trucks had different 
satisfaction in using service distribution aspect at .01 level of significance. On the product and 
processing aspects, the customers were satisfied with using service differently at .05 level of 
significance, the others were not different. 
 
Keywords:  customer satisfaction, vehicle monitoring system 
 
บทนํา 
 ปจจุบันการขนสงทางถนนเปนการขนสงหลักของประเทศมีสัดสวนมากกวารอยละ 80 ของการขนสงทั้งหมด
การขนสงทางถนนจึงเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืน ๆ เน่ืองจากการขนสงทางถนนมีจุดเดนที่สามารถเขาถึงไดทุกที่หรือที่เรียกวา door-
to-door/และการลงทุนในการขนสงใชเงินลงทุนไมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับการขนสงประเภทอ่ืน รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหยานยนตมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับขี่  อยาง
ไมหยุดยั้ง การขนสงทางถนนจึงเปนที่นิยมเน่ืองจากมีความสะดวกสบาย ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายการสรางถนน 
การขยายเสนทาง และการผลักดันใหมีการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ การเดินทางโดยรถ
โดยสารสาธารณะ การขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุกน้ัน สามารถแกปญหาในดานการจําหนายสินคาของผูผลิตได
เปนอยางมาก ผูคาสามารถม่ันใจไดวาสินคา ที่ส่ังจะสงถึงมือในเวลาอันรวดเร็ว จึงทําใหเกิดการแขงขันกันระหวาง
ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนนภายในประเทศสูงขึ้น (กรมการขนสงทางบก, 2560) 
 เม่ือการเดินทางภายในประเทศและการขนสงสินคาทางถนนไดรับความนิยมและสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหยานยนต มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ อยาง
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ไมหยุดยั้ง แตการขนสงทางถนนทีเ่พิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการขับขี่ยานพาหนะดวยความ
ประมาทเพิ่มสูงขึ้น มลพิษจากการใชรถ กรมการขนสงทางบกจึงไดกําหนดใหรถที่ใชในการโดยสารและขนสงตองติดตั้ง
เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS)/เพื่อควบคุมการขับขี่ยานพาหนะในดานความเร็วและพฤติกรรมในการขับขี่ 
ใหมีความปลอดภัยตอผูใชงาน ผูประกอบการดานการขนสงและรถโดยสารมากยิ่งขึ้น และผูประกอบดานขนสงมีความ
จําเปนตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) ตามประกาศกรมการขนสง สําหรับความคุมการใชงาน
ยานพาหนะแบบออนไลนทําใหทราบสถานะ ความเร็วและผูขับขี่ขณะใชงานยานพาหนะ ชวยเพิ่มความปลอดภัยใน 
การใชงานยานพาหนะ (กรมการขนสงทางบก, 2560) 
 หลังจากที่เทคโนโลยีระบบติดตามผานดาวเทียม (GPS)/เขามามีบทบาทกับยานพาหนะมากขึ้น ใชในการ
ติดตามและหาตําแหนงรถยนต และยังมีผูใหบริการแผนที่โดยไมคิดคาใชจายยิ่งกระตุนใหมีการใชงานระบบติดตาม
ยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ประกอบกับอุปกรณติดตามมีราคาถูกลงและมีขนาดเล็ก ทําใหสามารถติดตั้งบนรถยนตไดทุก
ชนิด นอกเหนือจากประโยชนที่ใชในการติดตามยานพาหนะแลว ยังสามารถเพิ่มเติมความสามารถไดอีก เชน เซ็นเซอร
ตรวจสอบระดับนํ้ามัน เซ็นเซอรตรวจสอบการเปด/ปด ประตู เปนตน 
 บริษัท มาสเตอรเทคอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทใหบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะในการขนสง
สินคาหรือผูโดยสาร ชวยใหทราบสถานะ ความเร็ว และผูขับขี่ยานพาหนะ ทําให ผูประกอบการขนสงสามารถ 
วางแผนการใชงานยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเตรียมสินคาหรือแจงเวลาเขาถึงสถานีผูโดยสารได
อยางชัดเจน ชวยปองกันการขับขี่ยานพาหนะดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และชวยเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสาร และการขนสงสินคาอยางรวดเร็วและปลอดภัย ระบบติดตามยานพาหนะสามารถ
ตรวจสอบขอมูลในการขับขี่ยานพาหนะแบบยอนหลัง มีการแจงเตือนเม่ือมีความเร็วเกินที่กําหนด ตรวจสอบการเข า
สถานีตรงตามเวลาที่กําหนดหรือมีการทุจริตระหวางการขับขี่หรือไม ระบบติดตามยานพาหนะสามารถสรุปขอมูลใน
รูปแบบรายงานบันทึกการทํางานของยานพาหนะสําหรับตรวจสอบการทํางานเปนไปตามแผนที่วางไวหรือมีขอผิดพลาด
ในการขนสงสินคา (บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2560) 
 จากอัตราการเติบโตของธุรกิจติดตามยานพาหนะภายในประเทศที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีนโยบาย
จากกรมการขนสงทางบกใหรถตองติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะที่ผานการรับรองและไดมาตรฐาน ทําใหตลาดตื่นตัว
คอนขางมาก และมีการแขงขันสูง ผูผลิตและผูจําหนายจึงตางตองมีกลยุทธเพื่อชิงสวนแบงทางการตลาด และตางเรง
พัฒนาการใหบริการในดานตาง ๆ อาทิ การบริการหลังการขาย การดูแลลูกคาที่ดีเยี่ยม การรับออเดอรสินคาที่รวดเร็ว  
การจัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งความปลอดภัยของสินคา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ิงเหลาน้ีลวนเปน
หัวใจสําคัญในการทําธุรกิจทั้งส้ิน การแขงขันของธุรกิจระบบติดตามยานพาหนะที่ตางพยายามสรางนวัตกรรมใหม ๆ มา
เพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด ยอมถือเปนผลดีตอผูใชงานที่สามารถเลือกระบบติดตั้งยานพาหนะที่เหมาะสมดาน
การตลาด ผานมาบริษัทเนนตลาดผูประกอบการขนสงเปนหลัก แตปจจุบันไดวางแผนการใชระบบติดตามยานพาะหนะ
ใหไปอยูในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของลูกคาไดในหลากหลายกลุม
ธุรกิจ 
 ดังน้ันเพื่อใหบริษัทสามารถพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มที่มากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา 
ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เพื่อนําผลการศึกษามอบใหผูบริหารบริษัทมาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใชเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหสามารถสรางความพึงพอใจของลูกคาไดอยางสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอร
เทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด เม่ือจําแนกตามขอมูลของลูกคา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาที่มาใชบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ ของบริษัทมาสเตอร
เทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ระหวางป พ.ศ.2556-2559 ที่ผานการอบรมและใชงานระบบติดตามยานพาหนะของ
บริษัทแลว จํานวน 232/ราย (บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด,/2560) เลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 
145 ราย โดยใชตารางสุมตัวอยาง Taro Yamane (1973, p.580) 
 2. ดานเนื้อหา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ ขอมูลของลูกคา ประกอบดวย ลักษณะการจดทะเบียน 
สถานที่ตั้ง ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสง และจํานวนรถที่ใชในการขนสง 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent/variables)/คือ ความพึงพอใจในการรับบริการดานตางๆ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาด ดานผูใหบริการ และดานกระบวนการ 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  3.1 สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาคนควาและแนวคิดตางๆ จากเอกสาร ตํารา ตลอดทั้งผลงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยออกแบบแบบสอบถามเปน 3 สวน คือ 
   สวนที่ 1 ขอมูลของลูกคา เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะ
การจดทะเบียน สถานที่ตั้ง ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสง และจํานวนรถที่ใชในการขนสง 
   สวนที่ 2/ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัทมาสเตอรเทค  
อินเตอรเนชั่นแนล เปนการสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา ในการรับบริการ
ระบบติดตามยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาด ดานผูใหบริการ และ
ดานกระบวนการ ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับ ดังน้ี (Best & 
Khan, 1993, p.247) 
    ระดับที่ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 
    ระดับที่ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
    ระดับที่ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
    ระดับที่ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
    ระดับที่ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 
   รวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาคาเฉล่ีย (Mean)/และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)/ของกลุมตัวอยาง โดย
แบงเกณฑของแตละแบบวัดเปรียบเทียบเกณฑที่แบงมาตราสวนประมาณคาออกเปน 5 ระดับเทากัน 
   สวนที่ 3/ขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือก
ขอเสนอแนะ ที่ตองการใหบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปรับปรุงเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด
บริการในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
  3.2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัย ไปทดสอบความเที่ยงตรง โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน 1) นายสรัญญ จตุรกุลเทวัญ ตําแหนง ผูจัดการแผนกระบบติดตามยานพาหนะ 2) นายถิรวัทน อรรฐาเมศร 
ตําแหนงรองผูจัดการแผนกระบบติดตามยานพาหนะ 3) นายอนุชา เหมันต ตําแหนง หัวหนาฝายบริการลูกคา ทํา 
การตรวจสอบ  ความถูกตองเที่ยงตรงในเชิงเน้ือหา (Content validity)/ของคําถามในแตละขอวาตรงตามมุงหมายของ
การวิจัยครั้งน้ีหรือไม โดยการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ไดเทากับ 0.67 หลังจากน้ันนําแบบสอบถามมา
แกไขปรับปรุง 
  3.3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปสอบถามผูที่มีลักษณะคลายกลุม
ตัวอยางจํานวน 30/ชุด แลวรวบรวมผลเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)/ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.978 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามแจกใหลูกคาที่ผานการอบรมและใชงานระบบ
ติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยวิธีสะดวก จํานวน 145/คน เพื่อประเมิน
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ความพึงพอใจในการใชงานระบบติดตามยานพาหนะ เน่ืองจากบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใช
ชองทางการขายผานทางอินเตอรเน็ต และติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะใหลูกคา ณ สถานประกอบการของลูกคา จึง
ใชวิธีการเก็บแบบสอบถามโดยตรง ไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 90 คน และเก็บแบบสอบถามผานทางออนไลน มี
ผูตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 55 คน โดยเก็บขอมูลในชวงวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ไดรับ
แบบสอบถามคืนมารวมทั้งส้ินจํานวน 145 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  5.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาโดย ใชความถี่ รอยละ 
  5.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัทมาสเตอร
เทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท
มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยใช F-test/(ANOVA)/และ LSD (Least Significant Difference) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท มาสเตอรเทค   
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะบริษัท มาสเตอรเทค  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวากลุมตัวอยางมีลักษณะการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด มีสถานที่ตั้งอยูภาคกลาง                
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงต่ํากวา 10 คัน 
 2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท มาสเตอรเทค 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานผูใหบริการ 
นอกน้ัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา 
  ดานผลิตภัณฑ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก โปรแกรมติดตามยานพาหนะ
ใชงานงาย โปรแกรมติดตามยานพาหนะมีความแมนยําในการบอกตําแหนงและสถานะในการใชงานยานพาหนะ              
และอันดับสุดทายคือ โปรแกรมติดตามยานพาหนะตอบสนองคําส่ังคนหาอยางรวดเร็ว 
  ดานราคา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก การกําหนดราคาคาบริการราย
เดือน การกําหนดราคาเดียวเปนมาตรฐานกับลูกคาทุกราย และอันดับสุดทายคือ การกําหนดราคาคาบริการเขาซอม
และแกปญหา 
  ดานการจัดจําหนาย ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก ชองทางการส่ังซ้ือ        
มีความนาเชื่อถือไวใจได การเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซตใชงานงายและมีความสะดวก และอันดับสุดทายคือ               
ชองทางการส่ังซ้ือและรับบริการมีหลากหลาย 
  ดานการส่ือสารการตลาด ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ขอ ไดแก พนักงานขาย/
ตัวแทนจําหนายใหขอมูลสินคาไดครบถวนชัดเจน และอยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ อันดับแรก ไดแก การใหบริการ
หลังการขาย ชวยแกปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดี มีการแจงเงื่อนไขการรับประกันสินคาครบถวนตรงตามความตองการ 
และอันดับสุดทายคือ เน้ือหาโฆษณามีความนาสนใจ 
  ดานผูใหบริการ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ อันดับแรกไดแก เจาหนาที่ พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ เอาใจใสลูกคา และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่ติดตั้งอุปกรณเรียบรอย
ฝมือประณีต  
  ดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก ขั้นตอนการรับบริการเปน
ระบบไมยุงยากซับซอน สามารถติดตอรับการบริการได ณ จุดเดียว และอันดับสุดทายคือ มีผังลําดับขั้นตอน และ
ระยะเวลาการรับบริการอยางชัดเจน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตาม ยานพาหนะของบริษัท 
มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามขอมูลของลูกคาพบวา ลูกคาที่มีลักษณะการจดทะเบียนตางกัน มี
ความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาด และดานกระบวนการ ลูกคามี
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มีสถานที่ตั้งตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย และดานผูใหบริการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย ดานผูใหบริการ
และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
  ลูกคาที่มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดาน อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด จากการวิจัยพบวาลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท 
มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สามารถอภิปรายผลดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับโปรแกรม
ติดตามยานพาหนะใชงานงายมีความแมนยําในการบอกตําแหนงและสถานะ อุปกรณ TAFF/GPS/มีรูปแบบตรงตาม
ความตองการใชงาน มีความทนทาน มีขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานมีอุปกรณเสริมครบถวนตามความตองการ และ
โปรแกรมติดตามยานพาหนะตอบสนองคําส่ังคนหาอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก เน่ืองจากลูกคาเห็นวาเทคโนโลยี GPS 
Tracking/มีความนาสนใจ/สามารถใชงานงายสามารถตอบสนองคําส่ังไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองอาศัยความรู
ความสามารถในการใชงานมากนัก จะทําใหลูกคายอมรับและสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชงาน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
สวนประสมการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 80-81) กลาวไววา ผูบริหารการตลาดจะตองมี 
การปรับปรุงสินคาหรือบริการที่เกิดขึ้นมาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายโดยเนนถึงการสรางความ
พอใจใหแกผูบริโภค และสนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ/และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลปริยา นกดี 
(2558, หนา 1) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด พบวา การรับรู
ถึงความงายตอการใชงาน และคุณภาพการใหบริการ ดานการเขาถึงการใหบริการ ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจาก
เทคโนโลยี ทัศนคติตอเทคโนโลยี คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ และความ
ปลอดภัยไมสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking 
 ดานราคา พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ดานราคา ในเรื่องราคาคาบริการราย
เดือน ราคาคาบริการบํารุงรักษารายป และราคาคาบริการเขาซอมและแกปญหา ราคาเปนมาตรฐานกับลูกคาทุกราย 
และการกําหนดราคาอุปกรณเหมาะสมกับคุณภาพสินคาอยูในระดับมาก เน่ืองจากราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของการใหบริการ และราคาการใหบริการตรงกับที่ลูกคาตั้งไว เงื่อนไขการชําระเงินมีความเหมาะสม สามารถยืดหยุน
ตามความตองการของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 80-81) พบวาธุรกิจ
ตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคาเพื่อตองการกําไรหรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market share) หรือเพื่อเปาหมาย
อยางอ่ืนอีกทั้งตองมีการใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปาหมายและสูกับคูแขงขันไดใน
การแขงขันในตลาดกลยุทธราคาเปนเครื่องมือที่คูแขงขันนํามาใชไดผลรวดเร็วกวาปจจัยอ่ืนๆ/และสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ 
ของบริษัท สีสันเอเจนซ่ี จํากัด พบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฌอลินท 
กุลแพง (2556, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของบริษัท 
ENSURE/HOUSE พบวาราคามีความเหมาะสมไมแพงเม่ือเทียบกับงานที่ไดรับ ผลงานที่ไดคุมคา ตรงตามความตองการ 
 ดานการจัดจําหนาย พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องชองทางการส่ังซ้ือมี
ความนาเชื่อถือไวใจได ใหบริการหลากหลาย การเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซตใชงานงายและมีความสะดวกอยูในระดับ
มาก เน่ืองจากลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดทันที สามารถติดตอกับบริษัทไดงายหลายชองทาง มีความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการของ Kotler (2016, pp.194-195)/กลาววา
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)/เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอมในการนําเสนอบริการใหลูกคา  ซ่ึงมี
ผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซ่ึงตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) 
และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 
 ดานการส่ือสารการตลาด พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องของพนักงาน
ขาย/ตัวแทนจําหนายใหขอมูลสินคาไดครบถวน ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากลูกคาใหความสนใจเก่ียวกับ 
การใหขอมูลของสินคาเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการ และชวยแกปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดี มี
การแจงเงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกันสินคาครบถวน ตรงตามความตองการ และการใหขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ที่
เปนประโยชนตอลูกคา อยูในระดับมาก เน่ืองจากลูกคามีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา มีการประชาสัมพันธ และสง
ขอมูลขาวสารใหลูกคาที่หลากหลาย พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
สวนประสมการตลาดบริการของ Kotlet/(2013, pp.195-195 อางถึงใน วินัดดา แสงสวัสดิ์,/2558, หนา 10-11) ได
กลาวถึง การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญ  ในการติดตอส่ือสารใหลูกคาโดยมี
วัตถุประสงคแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการรับบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาด และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557,/หนา 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาด
บริการ ของบริษัท สีสันเอเจนซ่ี จํากัด พบวา ดานการสงเสริมการตลาดมีการโฆษณาของผานส่ือตางๆ ที่หลากหลาย 
เชน วิทยุ หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน 
 ดานผูใหบริการ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องเจาหนาที่ พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี ใหบริการดวยความเต็มใจ เอาใจใสลูกคา และใหคําแนะนํา แกปญหาที่เกิดขึ้น ไดอยางรวดเร็ ว ตอบขอ
ซักถามไดอยางถูกตอง รักษาภาพลักษณของการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากพนักงานผูใหบริการมีความรู
และความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความสุภาพและอัธยาศัยไมตรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 
(2555,/หนา 120-123)/พบวา พนักงาน (People)/คือผูที่จะตองพบหรือเผชิญหนากับลูกคาหรือผูมาใชบริการเปน
อันดับแรก โดยธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดี เปนมิตร สุภาพเรียบรอยและตอบสนอง
ความตองการไดดี/และผลงานวิจัยของ เฌอลินท กุลแพง (2556,/หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกคาที่มี 
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของบริษัท ENSURE HOUSE/พบวาบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ มี 
มนุษยสัมพันธที่ดีตอลูกคา เอาใจใสลูกคา เปนกันเอง และมีการแนะนําที่ดีเสมอ 
 ดานกระบวนการ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องขั้นตอนการรับบริการ
เปนระบบ ไมยุงยากซับซอน สามารถติดตอรับบริการได ณ จุดเดียว มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการรับบริการ
อยางชัดเจน อยูในระดับมาก เน่ืองจากลูกคาสามารถรับบริการระบบติดตามยาพาหนะไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วในการใหบริการสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจและตัดสินใจที่จะใชระบบติดตามยานพาหนะ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555,/หนา 120-123)/พบวาขั้นตอนในการสงมอบมูลคาใหกับลูกคา หรือ
กระบวนการในการใหบริการของแตละธุรกิจ ตองมีการวางระบบและออกแบบกระบวนการใหบริการของกิจการใหมี
ขั้นตอนที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากที่สุด/และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557, หนา 1) 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของบริษัท สีสันเอเจนซ่ี จํากัด พบวา ดาน
กระบวนการใหบริการมีกระบวนการแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น 
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 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา/ลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอร
เทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่แตกตางกัน พบวาขอมูลของลูกคาประกอบดวยลักษณะการจดทะเบียน และระยะเวลา
ในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และพบวาลูกคามีลักษณะการจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกันความพึงพอใจใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01/ดานผลิตภัณฑ ลูกคาที่มีลักษณะการจดทะเบียนประเภท
บุคคลธรรมดา มีความพึงพอใจนอยกวาลูกคาประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และเจาของคนเดียว และดาน 
ผูใหบริการลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงที่มีระยะเวลาขนสง 6-10 ป มีความพึงพอใจมากกวาลูกคาที่มี
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจขนสงต่ํากวา 5 มีความพึงพอใจมากกวาลูกคาระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05/ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลปริยา นกดี (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี 
GPS/Tracking/ของ/บริ ษัท พี .ที .ทรานส เ อ็กซ เพรส จํากัด พบวา ปจจัยที่ส งผลตอการยอมรับเทคโนโลยี 
GPS/Tracking/ ของบริษัท พ.ีที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05/ไดแก การรับรูถึงความ
งายตอการใชงาน และคุณภาพการใหบริการ ดานการเขาถึงการใหบริการ โดยรวมกันพยากรณการยอมรับเทคโนโลยี 
GPS Tracking ของบริษัท พ.ีที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด ไดรอยละ 57 ในขณะที่ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากเทคโนโลยี ทัศนคติตอเทคโนโลยี คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ และความ
ปลอดภัย ไมสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พ.ีที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการใชงานเทคโนโลยี GPS/Tracking บริษัทควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงในดานของ Software ใหใชงานงาย ไมซับซอน และสามารถมองเห็นขอมูลรายละเอียดเสนทางการเดินรถได
อยางงาย/และควรใหความสําคัญเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสําหรับตรวจสอบเสนทาง 
การเดินรถไดทันทีแบบเรียลไทม นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตาม
ยานพาหนะ ซ่ึงผูบริหารหรือผูใหบริการควรใหความตระหนักกับปจจัยตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจกับผูที่ไดรับบริการ
ใหครบทุกมิติ หรือครบสมบูรณตามตามตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด พบวาลูกคามีความพงึพอใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาลูกคาใหความสําคัญตอความพึงพอใจ ตอ
ระบบติดตามยานพาหนะ บริษัทฯ ควรสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหครบสมบูรณตามความตองการของลูกคามาก
ยิ่งขึ้น 
 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวาลูกคาใหความสําคัญกับการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ดังน้ันบริษัทฯ ควรพัฒนา
ปรับปรุงโปรแกรมติดตามยานพาหนะใหสามารถตอบสนองคําส่ังการคนหาไดอยางรวดเร็ว และควรมีอุปกรณเสริม
ครบถวน ใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
 2. ดานราคา/จากผลการศึกษา พบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวาลูกคามีความคิดวาราคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ดังน้ันบริษัทฯ ควรมีการกําหนด
ราคาคาบริการบํารุงรักษารายปและคาบริการเขาใชบริการใหเปนมาตรฐาน 
 3. ดานการจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูใน
ระดับมาก แสดงวาลูกคาใหความสําคัญกับความเชื่อถือในคุณภาพของสินคา ดังน้ัน บริษัทฯ ควรเพิ่มชองทาง           
การจําหนายและส่ังซ้ือสินคาใหลูกคาไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 4. ดานการส่ือสารการตลาด จากผลการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยู
ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาลูกคามีทัศนคติที่ดีกับพนักงานและการใหขอมูลสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจไดมาก    
ดังน้ัน บริษัทฯ ควรมีสวนลดคาบริการเขาซอมและแกปญหาตางๆ 
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 5. ดานผูใหบริการ จากผลการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับ
มากที่ สุด แสดงวาลูกคารูสึกประทับใจกับการใหบริการของพนักงาน และมีทัศนคติที่ดี  ดังน้ัน บริษัทฯ ควรมี 
การฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาทําใหแนวโนม
การกลับมาใชบริการเพิ่มขึ้น 
 6. ดานกระบวนการ จากการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับมาก 
แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในความรวดเร็วในการใหบริการ ของบริษัท ดังน้ัน บริษัทฯ ควรมีการจัดทําแผนผัง
ระยะเวลา ในการใชบริการอยางชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของผูประกอบธุรกิจดานการขนสงที่มีผลตอระบบติดตามยานพาหนะของ
บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มาใชในการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการ 
 2. การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย เชน การเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการหรือพนักงานที่มีสวนเก่ียวของในการติดตั้งระบบติดตามรถยนต เน่ืองจากการเก็บ
ขอมูล ดวยการสัมภาษณจะทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลในเชิงความคิดเห็นที่นอกเหนือจากคําถามที่ตั้งไวในแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางาน
ของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัด 
การความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จํานวน 245 คน สุมตัวอยางดวย
วิธีสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที  และ 
การวิเคราะหความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทย
ยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
เก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวา มีความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง ดานบุคลากร และดานปจจัยภายนอก แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มีความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความ
เส่ียง ดานการดําเนินงาน และดานปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพ พบวา มีความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง ดานบุคลากร ดานการดําเนินงาน และดาน
ปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา มีความคิดเห็นของ
พนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง ดานบุคลากร ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และดานปจจัย
ภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  การจัดการความเส่ียง  ความเส่ียงในการทํางาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the personnel’s opinion toward risk 
management in work of Thai Yang Kitpaisarn Company Limited (Head Office), and 2) compare the 
personnel’s opinion toward risk management in work of Thai Yang Kitpaisarn Company Limited (Head 
Office) classified by personal data. The sample used in the research were 245 people working for 
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Thai Yang Kitpaisarn Company Limited (Head Office) by simple random sampling method. The 
research instrument was a questionnaire with .88 reliability. The statistics for data analyses were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Mean difference was tested by t-test and 
analysis of variance. 
 The research revealed that: 1) the opinion of personnel toward risk management in work of 
Thai Yang Kitpaisarn Company Limited (Head Office) as a whole was at a high level; and 2) the 
comparison of the personnel’s opinion toward risk management in work of Thai Yang Kitpaisarn 
Company Limited (Head Office) classified by sex, it was found that the personnel’s opinion toward 
risk management on personnel and outside factors were different at .05 level of significance. As 
classified by age, it was found that the personnel’s opinion toward risk management on work 
operation and outside factors were different at .05 level of significance. As classified by status, it was 
found that the personnel’s opinion toward risk management on personnel, work operation and 
outside factors were different at .05 level of significance. As classified by position, it was found that 
the personnel’s opinion toward risk management on personnel, law, rules and regulation abiding 
and outside factors were different at .05 level of significance. 
 
Keywords:  risk management, risk in working 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญมากกับเศรษฐกิจ ของโลก เน่ืองจาก
รถยนตเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในดานการเดินทางการคมนาคมขนสง จึงทําใหเกิด
ความตองการใชอยางตอเน่ือง เพราะรถยนตนอกจาก จะเปนสินคาบรโิภคแลว ยังจัดเปนสินคาฟุมเฟอยของกลุมคนบาง
คนที่มีรสนิยมในการใชรถยนตที่มียี่หอและราคาแพง เพื่อการเขาสังคม จึงทําใหอุตสาหกรรมยานยนตขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง ประเทศไทยเปนประเทศผูประกอบและสงออกรถยนตที่สําคัญอันดับตนๆ ของภูมิภาคเอเชีย โดยรถยนตที่ผลิต
ขึ้นน้ัน สามารถแบงออกตามประเภทการใชงาน ได 2 ประเภทใหญๆ คือ รถยนตน่ังและรถยนตเชิงพาณิชย แตถาแบง
ตามกลุมตลาดลูกคาจะสามารถแบงออกไดเปน ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ถาไดลองสังเกตถึงความ
เปล่ียนแปลงของ แตละภาคสวนในอุตสาหกรรมยานยนต จะพบวาทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัว
อยางตอเน่ืองนับตั้งแตป พ.ศ. 2554 เชน ภาคการจําหนายรถยนต (ภายในประเทศ) และภาคการสงออกรถยนต ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงในการเปนผูประกอบและสงออกรถยนตของประเทศไทยไดเปนอยางดี (เพียงจันทร  
จริงจิตร, 2556, หนา 1-9) 
 รถยนตในประเทศไทยหลายสิบปกอนจะเปนรถยนตนําเขาสําเร็จรูปทั้งหมด (Complete knock down) แต
หลังจากที่มีการกอตั้งโรงงานประกอบรถยนตขึ้นในประเทศ รัฐบาลในขณะน้ันไดดําเนินนโยบายคุมครองอุตสาหกรรม
ยานยนตดวยการกําหนดนโยบายการบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศ (Local content requirement) เพื่อลดจํานวน
การนําเขารถยนตสําเร็จรูปและลดการขาดดุลการคาของประเทศ ซ่ึงในชวงแรกมีการบังคับการใชชิ้นสวนที่ผลิตใน
ประเทศไมนอยกวา รอยละ 25 ของมูลคาสวนประกอบทั้งคัน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ตอมาไดมีการเพิ่ม 
การบงัคับใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งป พ.ศ. 2537 กําหนดวารถยนตน่ังตองมีการใชชิ้นสวนที่
ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 54 รถยนตบรรทุกขนาดเล็กรอยละ 60-70 และรถยนตบรรทุกขนาดใหญ รอยละ 
45 จากนโยบายดังกลาว ทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไดรับการพัฒนาควบคูกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต 
และจากนโยบายเปดเสรีทางการคา ทําใหผูผลิตจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน
ได ปจจัยหน่ึงในการปรับปรุงคุณภาพ คือการปรับปรุงระบบการผลิตใหมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใหสามารถ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใหมีความสมํ่าเสมอตามที่ลูกคาตองการ (เพียงจันทร จริงจิตร, 2556, หนา 1-9) 
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 ดังน้ันการที่องคกรตางๆ นํากระบวนการจัดการความเส่ียงมาใช จะชวยเปนหลักประกันในการดําเนินการ
ตางๆ วาจะมีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม อยางไร เน่ืองจากการจัดการความเส่ียงเปนทิศทาง 
การทํานายอนาคตอยางมีเหตุผลมีหลักการ และหาวิถีทางลดหรือปองกันความเสียหายอันที่กอขึ้นในการทํางานแตละ
ขั้นตอนไวลวงหนา หรือเหตุการณตางๆ ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืนๆ ที่ไมมีการนํา
กระบวนการจัดการความเส่ียงมาใชเพราะการที่ไดมีการตระเตรียมการและตั้งมือรับเหตุการณตางๆ อยางเต็มที่ไว
ลวงหนา ในขณะที่องคกรอ่ืนไมมีการนําแนวคิดของกระบวนการจัดการความเส่ียงมาใช เม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตขึ้น
องคกรเหลาน้ันจะประสบกับปญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแกไข ดังน้ันการที่นํากระบวนการจัดการ
ความเส่ียงมาชวยในการบริหารงาน จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ที่กําหนดไวและเปนการปองกันโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสีย (ธร สุนทรายุทธ, 2550, หนา 18) 
 ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน จึงตองมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารงาน 
ความเส่ียงในการบริหารงานสามารถเกิดขึ้นไตตลอดเวลา สามารถคาดการณถึงผลการปฏิบัติงานและเปนผูเชี่ยวชาญที่
สามารถคนหาแกไขปญหาภายใตภาวะความเส่ียงไดเปนอยางดี นอกจากน้ีการที่ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติงานการ
จัดการความเส่ียง ไดดีหรือไมน้ันขึ้นอยูกับความรู ความเชื่อ และความคิดเห็น ซ่ึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของเจตคติตอ
วิธีการหรือรูปแบบการจัดการความเส่ียงในแตละองคกร หากในองคกรมีบรรยากาศการจัดการความเส่ียงที่เนนถึงความ
ปลอดภัย มองปญหาเชิงระบบ จะสงผลตอเจตคติที่ดีในการบริหารงาน เน่ืองจากเจตคติน้ันมีความสัมพันธกับความรู 
และการปฏิบัติของบุคคล ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหการบริหารงานสําเร็จ (อัญชลี พิพัฒนเสริญ, 2559, หนา 
123-133) 
 นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดศึกษาจากเอกสารตําราเก่ียวกับความเส่ียงของ แบส และอโวลิโอ ซ่ึงประกอบดวย 
ความเส่ียงดานบุคลากร ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และความเส่ียง
ดานปจจัยภายนอก เพื่อเตรียมการปองกัน หลีกเล่ียงภาวะคุกคาม ปญหา อุปสรรค ซ่ึงจะทําใหองคกรไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือกอใหเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน และจากผลการดําเนินงานของ บริษัท ไทยยางกิจ
ไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) พบวา มีความผิดพลาดทางดานการผลิตที่ไมไดคุณภาพ การจัดสงสินคาที่ผิดพลาดและ
ดอยคุณภาพ บุคลากรมีรายไดไมพอเพียงทําใหเกิดการเปล่ียนพนักงานบอย สงผลใหพนักงานขาดความเขาใจใน
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน สงผลใหพนักงานไมสามารถปรับตัวและเขาใจถึงวัตถุประสงคที่แทจริงได จึงเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังน้ันการจัดการความเส่ียงในการทํางานที่ดีจะเปนการวัดความสามารถและการ
ดําเนินงานของบุคลากรในองคกร ซ่ึงการนํากระบวนการจัดการความเส่ียงมาชวยเสริมรวมในการทํางานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลชวยลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ดียิ่งข้ึน 
 จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความเส่ียงในการทํางานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) เน่ืองจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) กําลังประสบ
ปญหาความเส่ียงที่หลากหลายเกิดขึ้นภายในองคกรในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรของบริษัท จึงตองการจะนําขอมูลจาก
ผลวิจัยนําไปปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัทไทยยางกิจ
ไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัทไทยยาง
กิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 พนักงานบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการจัดการความเส่ียง
ในการทํางานที่แตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย มี 2 กลุม ประกอบดวย กลุมพนักงานสํานักงาน บริษัทไทยยางกิจไพศาล 
จํากัด (สํานักงานใหญ) จํานวน 226 คน และพนักงานฝายผลิต บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) 
จํานวน 456 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 682 คน (บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัดขอมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561) 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 245 คนซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง เครจซี
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) คาความเชื่อม่ัน 95% โดยการจับฉลากตามสัดสวนเปน
ตัวแทนในการเก็บขอมูล 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ลักษณะเคร่ืองมือ 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิดโดยศึกษาคนควา
เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของและกรอบการจัดการความเส่ียงในการทํางานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงาน
ใหญ) ซ่ึงนํามาเปนโครงสรางในการจัดทําแบบสอบถาม แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนประกอบดวย 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สายงาน และตําแหนงงาน 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงของพนักงานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 4 ดาน ไดแก ความเส่ียงดานบุคลากร ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และความเส่ียงดานปจจัยภายนอกเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
ตามแบบของคา (Likert’s scale) คือมีระดับการจัดการความเส่ียงในการทํางานมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด (บุญเรียง ขจรศิลป, 2533, หนา 94-95) 
  2.2 การสรางเคร่ืองมือ 
   2.2.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ การจัดการความเส่ียงในการทํางาน
ของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยของความเส่ียง 4 ดาน ไดแก ความเส่ียงดาน
บุคลากร ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และความเส่ียงดานปจจัย
ภายนอก 
   2.2.2 สรางแบบสอบถาม จํานวน 25 ขอ ตามหลักการและกรอบแนวคิด ตัวแปร และนิยามศัพท
เฉพาะในการวิจัยนํามาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 
   2.2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระ 
   2.2.4 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
พนักงานสํานักงาน และพนักงานในฝายผลิต ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .88 
   2.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณและนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 3. การรวบรวมขอมูล 
  3.1 ทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงผูบริหารบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมพนักงานสํานักงานจํานวน 245 
ชุด คิดเปน 100% 
  3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
  3.4 จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิต ิ
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ผลการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) 
  1.1 ศึกษาการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดย
ภาพรวม พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ความเส่ียงดานการ
ดําเนินงาน ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานปจจัยภายนอก 
  1.2 ศึกษาการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) 
จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามอายุ 
โดยภาพรวม พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามสถานภาพ โดย
ภาพรวม พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวม พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามสายงาน โดยภาพรวม 
พบวา การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และจําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม พบวา 
การจัดการความเส่ียงในการทํางานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความเส่ียงในการทํางานบริษัทไทยยางกิจไพศาลจํากัด(สํานักงานใหญ)  
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) การจําแนกตามเพศ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการ
จําแนกตามอายุ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการจําแนกตามสถานภาพ พบวา ไม
แตกตางกันทุกดาน สวนการจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
การจําแนกตามสายงาน พบวา มีความคิดเหน็ไมแตกตางกัน และจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ไมแตกตางกัน 
  การเปรียบเทียบเปนรายคูตามเชฟเฟ พบวา ผูที่มีอายุ 25-35 ป มีความคิดเห็นดานความเส่ียงดานการ
ดําเนินงานแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน สวนผูที่มีอายุนอยกวา 25 ป มีความคิดเห็นความเส่ียงดานปจจัยภายนอกแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 35 ป 
ขึ้นไป และผูที่มีอายุ 25-35 ป มีความคิดเห็นความเส่ียงดานปจจัยภายนอกแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนการจําแนกตามระดับ
การศึกษา ดานความเส่ียงดานบุคลากร พบวา ทุกระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นความเส่ียงดานการ
บุคลากรไมแตกตางกัน สวนการ จําแนกตามระดับการศึกษา ดานความเส่ียงดานการดําเนินงาน พบวา ผูที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นความเส่ียงดานการดําเนินงานแตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ จําแนกตามระดับการศึกษา 
ดานความเส่ียงดานปจจัยภายนอก พบวา ผูที่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นความเส่ียงดาน 
การดําเนินงานแตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษามีความคิดเห็นความเส่ียงดานการดําเนินงานแตกตางกันกับผูทีมี่ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูที่มีระดับการศึกษา ปวช./ปวส.มีความคิดเห็นความเส่ียงดานการดําเนินงาน
แตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สวนการจําแนกตามตําแหนงงาน ดานความเส่ียงดานบุคลากร พบวา ผูที่มีตําแหนงงานทุกตําแหนง มีความคิดเห็น
ความเส่ียงดานบุคลากรไมแตกตางกัน สวนการจําแนกตามตําแหนงงาน ดานความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ พบวา ผูที่มีตําแหนงงานทุกตําแหนง มีความคิดเห็นความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ไมแตกตางกัน และจําแนกตามตําแหนงงาน ดานความเส่ียงดานปจจัยภายนอก พบวา ผูที ่มี
ตําแหนงงานพนักงานรายวัน มีความคิดเห็นความเส่ียงดานปจจัยภายนอกแตกตางกันกับผูที่มีตําแหนงงานจัดซื้อ/
ควบคุมคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) พบวา  
พนักงานมีความคิดเห็นการจัดการความเส่ียงโดยภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูระดับมากที่สุด คือ ความเส่ียงดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย คือ ความเส่ียงดานปจจัยภายนอก ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะพนักงานใหความสําคัญในเรื่องการจัดการความเส่ียงในการทํางานเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงการจัดการความเส่ียง
สามารถครอบคลุมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพในการทํางานของบริษัทเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
ตอลูกคา และคุณภาพชีวิตของตนเองในอนาคตอีกดวย สวนเรื่องความเส่ียงดานปจจัยภายนอกที่พนักงานใหความ
คิดเห็นโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยที่สุด อาจเปนเพราะวา พนักงานยังไมทราบวาองคกรมีการวางแผนการตั้งรับกับ
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบที่ไมคาดคิดมากอน เชน ภาวะทางการเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความแปรปรวน การ
เปล่ียนเปล่ียนทางเทคโนโลยี หรือแมกระทั้งภาวะทางสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสอดคลองกับ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 
79-85) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความเส่ียงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนดเอนจิเนียริ่ง จํากัด ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานสวนใหญ เปนเพศชายมากที่สุด มีอายุระหวาง 21-30 ป ระดับ การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สังกัดฝาย
ปฏิบัติการ และมีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการจัดการความเส่ียง
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการวัดผลการจัดการความเส่ียง ดานการสนับสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูง ดานการติดตามกระบวนการจัดการความเส่ียง ดานการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความเส่ียงอยาง
ตอเน่ือง และดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคลอยูใน
ระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน แตประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นดานการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ อนันต ธรรมชาลัย (2561, หนา 490-505) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
ความเส่ียงสําหรับกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทย พบวา 1) สภาพ ปจจุบันในการจัดการความเส่ียงของกลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมียังคงมีการใชเครื่องมือในการจัดการความ เส่ียงตามมาตรฐานจากทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป 2) 
ระดับการจัดการธุรกิจโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก และระดับผลการดําเนินการจัดการความเส่ียงโดยรวมทุกดานอยู
ในระดับมากที่สุด 3) การวิเคราะหปจจัย ขอมูลทั่วไปของบริษัททุกดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการวิเคราะห ปจจัยการจัดการธุรกิจฯ ที่สงผลตอผลการดําเนินการจัดการความเส่ียงโดยรวม รวมกัน
อธิบายการเปล่ียนแปลงของผลการดําเนินการจัดการความเส่ียงไดรอยละ 32.4 ในขณะที่ปจจัยการจัดการธุรกิจฯ ดานการ
วางแผน และดานการควบคุมสงผลตอผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยการจัดการธุรกิจฯ 
ดานการจัดองคกร และดานการประสานงานสงผลตอการจัดการดานผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 4) แนวทางการจัดการความเส่ียงสําหรับกลุม อุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทยประกอบดวย (1) 
มาตรการในการลดความเส่ียง (2) มาตรการในการ ปองกันความเส่ียง และ (3) มาตรการในการแกไข 
  1.1 ดานความเส่ียงดานบคุลากร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส. 
และอยูในสายงานพนักงานฝายผลิต ซ่ึงมีความรูความเขาใจในการจัดการความเส่ียงในระดับหน่ึงเทาน้ัน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง ประเภทความเส่ียงของ เอกลักษณ โสภาพันธ (2561) กลาววา ความเส่ียงที่เกิดจากบุคลากรที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การทํางาน การมอบหมายหนาที่และ
สิทธิของบุคลากร/คณะทํางานที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการทุกฝายอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจในการใชงาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เก่ียวของ
ทั้งทางตรงและทางออม และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการจัดการความเส่ียงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของภูษณิศา จันทา (2559, หนา 162-169) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเส่ียงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ 
ไดแก บุคลากร ระบบงาน และการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของธนาคาร 
  1.2 ดานความเส่ียงดานการดําเนินงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะยังมีเครื่องจักรอุปกรณที่หลากหลายรุน และมี
รุนเกาและรุนใหมสลับในแตละสายการผลิต จึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงักในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีเรื่องประเภทความเส่ียงของ นฤมล สะอาดโฉม (2549, หนา 3) กลาววา ความเส่ียงดานการดําเนินงานเปน
ความเส่ียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานตามแผนกลยุทธและสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
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เชนการขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมการปฏิบัติงาน
ผิดพลาดหรือลาชาและขาดขอมูลหรือเครื่องมือที่จําเปน และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการความเส่ียงของ
บริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนดเอนจิเนียริ่ง จํากัด ของ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 79-85) ผลการศึกษาพบวา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบการดําเนินงานการจัดการความเส่ียงโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความเส่ียงอยางตอเน่ืองอยูในระดับมาก 
  1.3 ดานความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพนักงานขาด
การอบรมในเรื่องดังกลาว ที่ผานมาจะอบรมเฉพาะหัวหนางานและระดับฝายเทาน้ันซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง
ประเภทของความเส่ียงของ ภูษณ ปรียมาโชต (2558, หนา 28) กลาววา ความเส่ียงดานกฎระเบียบตางๆ 
(Compliance Risk: C) ความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่บริษัทตองปฏิบัติ และสัญญา
ผูกพันที่บริษัทฯตองรับผิดชอบและสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการความเส่ียงตามกรอบ 
การจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา : บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากัด ของ ลีลาศ  
คุณฟอง (2558, หนา 95-104) ซ่ึงไดจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิตามนโยบายของบริษัท รายงานประจําป ผังองคกร 
การสังเกตการณ ระเบียบ ขอกําหนด คูมือการปฏิบัติงาน เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานรวมถึงไดทําการศึกษาบทความ
และงานวิจัยที่เก่ียวของ ผลการศึกษาพบวากระบวนการจัดการความเส่ียงของบริษัท เค สเต โค (เอเชีย) จํากัด มีความ
สอดคลองและคลายคลึงกับแนวทางของ COSO-ERM อยูในระดับที่ดี 
  1.4 ดานความเส่ียงดานปจจัยภายนอก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบริษัทมีแผนการจัดการความเส่ียงเทาน้ันแตไม
มีคูมือและแผนสํารอง รองรับเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องประเภทของความ
เส่ียงของ อรัญ โสตถิพันธุ (2550, หนา 27) กลาววา ความเส่ียงภายนอกเปนความเส่ียงที่ไมสามารถควบคุมไดโดย
องคกรเองเชนความเส่ียงดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายความเส่ียงทางดานภัยธรรมชาติส่ิงแวดลอมและความ
เส่ียงดานภัยที่เกิดจากสงครามการกอการราย และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเปดเผยการจัดการความเส่ียงตาม
กรอบแนวคิดของ COSO ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET ของศุภมาศ หอม
ตระกูล (2555) ผลวิจัยพบวา บริษัทมีการเปดเผยการจัดการความเส่ียงตามกรอบแนวคิดของ COSO อยูในระดับการ
เปดเผยนอย โดยองคประกอบของกรอบแนวคิดการจัดการความเส่ียงที่มีการเปดเผยในระดับดีมีเพียงกิจการการควบคุม 
และสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ระดับพอใชเทาน้ัน สวนการกําหนดวัตถุประสงค การระบุเหตุการณ การประเมิน
ความเส่ียง การตอบสนองตอความเส่ียง สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามผลมีการเปดเผยในระดับนอยถึงนอยมาก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความเส่ียงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) 
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ความเส่ียงดานบุคลากร เพศชายมีความคิดเห็นแตกตางมากกวาเพศหญิง และความเส่ียงดานปจจัย
ภายนอก เพศชายมีความคิดเห็นแตกตางมากกวาเพศหญิงนอกน้ันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทุกดาน สวนพนักงานที่มี
อายุตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการความเส่ียงโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเส่ียงดานการดําเนินงาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และความเส่ียงดานปจจัยภายนอก มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม
แตกตางกัน สวนพนักงานที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นการจัดการความเส่ียงโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นการจัดการความเส่ียงโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเส่ียงดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ความดานการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเส่ียงดานปจจัยภายนอก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน และพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกันโดย
ภาพรวมทุกดาน พบวา ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเส่ียงดานบุคลากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเส่ียงดานปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะพนักงานมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในการทํางาน เขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง มีการรับรูและเขาใจเรื่องบุคลากร ความเส่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และการรับรู
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เรื่องความเส่ียงดานปจจัยภายนอก ที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานขาดความความรูความเขาในในเรื่องของความเส่ียงใน
การทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับลีลาศ คุณฟอง (2558, หนา 95-104) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการ 
ความเส่ียงตามกรอบการจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา : บริษัท เด สเต โค 
(เอเชีย) จํากัด จากผลการศึกษาพบวากระบวนการจัดการความเส่ียงของบริษัท เค สเต โค (เอเชีย) จํากัด มีความ
สอดคลองและคลายคลึงกับแนวทางของ COSO-ERM อยูในระดับที่ดี ซ่ึงพบเพียงบางปจจัยที่ตองปรับปรุงใหเหมาะสม
อันไดแก ตองมีการจัดทําคูมือการจัดการความเส่ียงทั้งภายนอกและภายใน นโยบายการเงินตองมีความชัดเจนในดาน
การประเมินความเส่ียงจากสภาวะการเมือง อัตราแลกเปล่ียนและการมองหาทุนสํารอง ในดานความเส่ียงองคกรตอง
ม่ันใจวาพนักงานทุกระดับ มีความรูความเขาใจการจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอโดยจะตองมีการประเมินจาก
แบบทดสอบหรือการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และองคกรควรมีแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุม และดูแลอัตรา 
การหมุนเวียนของพนักงานระดับปฏิบัติงานที่เขาออกสูงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงบริษัทอาจตองพิจารณาคาจาง 
ผลตอบแทน สวัสดิการของบริษัทโดยอาจจะตองเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันวามีความแตกตางกัน
เพียงใดเพื่อนํามาปรับปรุงตอไป และสอดคลองกับ ภูษณิศา จันทา (2559, หนา 162-169) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัด 
การความเส่ียงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเส่ียงดาน 
การปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก บุคลากร ระบบงาน และการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของธนาคาร 2) ความเส่ียง
ดานการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอพนักงาน และเหตุการณจลาจลจากภายนอกองคกร 3) 
ระดับความเส่ียง ดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย อยูในระดับปานกลาง 4) การจัดการความเส่ียง ดาน 
การปฏิบัติการสามารถปองกันปจจัยความเส่ียงดานการปฏิบัติการไดระดับหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติและ 5) แนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความเส่ียงดานการปฏิบัติการ ไดแก วัฒนธรรม องคกร และการใชโปรแกรม 
การจัดการความเส่ียงดานการปฏิบัติการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ดานความเส่ียงดานบุคลากร  
   -  ควรมีการสงเสริมพัฒนาทักษะในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการมากกวาระดับหัวหนา
งาน โดยใหตรงกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู 
   -  ควรมีการปรับปรุงระบบการใหรางวัล ผลตอบแทนและสวัสดิการเม่ือพนักงานปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายขององคกร เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหดียิ่งขึ้นและลดอัตราการเขา-ออกจากงาน 
  1.2 ดานความเส่ียงดานการดําเนินงาน 
   -  ผูบริหารควรมีการกํากับการดําเนินงานการจัดการความเส่ียงใหมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของ การควบคุม
กํากับดูแลคุณภาพสินคา  
   -  ควรมีการตรวจสภาพอุปกรณใหมีความพรอมใชงานอยูในระดับสมบูรณ เปนประจําทุกเดือน 
  1.3 ดานความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  
   -  องคกรตองสรางความเขาใจในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ในการทํางาน
ใหแกพนักงานไดรับทราบ โดยสงเสริมใหมีการอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง 
   -  ควรมีการจัดทําคูมือปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเก่ียวกับการผิดวินัย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ขอกําหนด 
ซ่ึงจะเปนการลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได 
  1.4 ดานความเส่ียงดานปจจัยภายนอก 
   -  องคกรควรมีการประชาสัมพันธใหพนักงานไดรับทราบแผนกลยุทธการจัดการความเส่ียงในการ
ทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงาน) เพื่อใหพนักงานไดรับทราบวาองคกรมีการวางแผนการจัดการ
ความเส่ียงที่ด ี
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   -  องคกรควรมีการปรับปรุงทบทวนแผนฉุกเฉินของแผนกลยุทธการจัดการความเส่ียงในการทํางาน
ของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงาน) ภายในคณะทํางานจัดการความเส่ียงทุกๆ 6 เดือน ในเรื่องสังคม 
การเมือง และการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ เชน การเกิดอุทกภัย การเกิดวาตภัย เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการทํางาน 
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลสัมฤทธ์ิตอการจัดการความเส่ียงในการทํางาน 
  2.3 ควรศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงในการทํางาน 
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