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บทบรรณาธิการ
วารสารวิช าการ “ลานปญ ญา” ฉบับ นี้ เป นป ที่ 19 ประจํา เดื อนมกราคมธัน วาคม 2562 ซึ่ ง โครงการบั ณ ฑิต ศึ กษา มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏธนบุรี ได จั ดทํ า อย า ง
ตอเนื่องมาตั้งแตปพุทธศักราช 2543 เพื่อเปนเวทีวิชาการ ลานปญญา เพิ่มคุณคาและ
พั ฒ นาองค ค วามรู ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ
นักวิชาการทั่วไป ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่วา “มหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ”
วารสาร “ลานปญญา” ฉบับนี้ มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญเปนบทความวิจัย
เพื่อเผยแพรองคความรูใหมที่คนพบและพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและ
การพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
โครงการบั ณฑิ ตศึ กษา ขอขอบคุ ณนั กศึก ษาระดั บบั ณฑิ ตศึก ษา คณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกทาน ที่ไดมอบบทความที่ดีมีคุณคาแกการศึกษาคนควา
และกอใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืน ซึ่งคณะบรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา”
ฉบับนี้ จะสามารถอํานวยประโยชนในการเรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถิ่นและสังคมใน
เชิงวิชาการตอไป
กองบรรณาธิการ

เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียนแตละทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี
บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานั กงานบัญ ชี บริ ษัท ริช ไลน การบั ญชีแ ละวีซา จํากัด จําแนกตามขอมูล ทางธุร กิจของลู กค า กลุม ตัวอย างที่ใ ชใ น
การวิ จัย คื อ ลู กค าที่ม าใช บริ การ บริ ษัท ริ ช ไลน การบัญ ชี แ ละวี ซา จํากั ด จํานวน 120 ราย สุ ม ตั วอย างแบบง าย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .73 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิ จัย พบว า 1) ความคิ ด เห็ น ของลู กค า ที่ มี ต อคุ ณภาพการให บ ริ การของสํ านั ก งานบั ญ ชี บริ ษั ท
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี โดยเรียงระดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก
ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่งที่สามารถจับตองได ดานการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และด านการเอาใจใสลูกคา และ 2) การเปรียบเทียบความคิด เห็นของลูกค าที่มีต อคุณภาพการใหบริการของ
สํานั กงานบั ญ ชี บริ ษัท ริ ช ไลน การบั ญชี แ ละวี ซา จํ ากั ด ในภาพรวมไม แ ตกต างกั น เมื่ อ จํ าแนกตามรู ป แบบธุ ร กิ จ
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็น ของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คําสําคัญ คุณภาพการใหบริการ สํานักงานบัญชี
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 เนื่องจากขอมูลทางบัญชีเปนสิ่งที่แสดงถึงความ
เปนไปของธุรกิจ ชวยใหผูประกอบการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน และยังสามารถใชขอมูลสารสนเทศ
ดังกลาวในการกําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางกลยุทธเพื่อวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงาน และการประเมิน
ความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้ขอมูลทางบัญชียังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการไดทราบถึงปญหาตางๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จ ของตน เพื่ อ ให ส ามารถแก ป ญ หาได ทั น ท ว งที สํ า นั ก งานบั ญ ชี จึง มี บ ทบาทสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ใน
การสนั บสนุนใหธุรกิ จมี การจั ดทําบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงิ นไดอยางถูกตอง กอให เกิด ประโยชนตอการตั ดสิ นใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและผูใชขอมูลในงบการเงิน (ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, 2559)
สํานักงานบัญชีเปนสํานักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการดานการจัดทําบัญชีและจัดทํางบการเงิน
โดยลักษณะธุรกิจประกอบดวย การใหคําปรึกษาดานการวางระบบบัญชี การใหคําปรึกษาดานบัญชี การวางแผนภาษี
และจัดทําภาษี แตธุรกิจหลักคือการใหบริการจัดทําบัญชี ซึ่งการจัดทําบัญชีเปนงานที่อาศัยความครบถวน ความถูกตอง
ในการจัดทําบัญชีเพื่อใหงบการเงินที่จัดทําขึ้นมามีความนาเชื่อถือมากที่สุด (จันทิมา อุมชูวัฒนา, 2554, หนา 1) ซึ่ง
การจัดทําบัญชีนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกองคกร เนื่องจากขอมูลทางบัญชีเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนไปของ
ธุรกิจ ชวยใหผูประกอบการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน และยังสามารถใชขอมูลสารสนเทศดังกลาว
ในการกํ าหนดนโยบายและกํ า หนดทิ ศ ทางกลยุ ท ธ เ พื่ อวางแผนและตั ด สิ นใจในการดํ าเนิ น งาน และการประเมิ น
ความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้ ขอมูลทางบัญชียังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการไดทราบถึงปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตน เพื่อใหสามารถแกปญหาไดทันทวงที อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจสวนใหญยังขาดความรูทาง
บัญชี จึงตองอาศัยบริการจากสํานักงานบัญชีภายนอก ดังนั้น สํานักงานบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุน
ใหธุรกิจมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผูประกอบการและผูใชขอมูลในงบการเงิน (ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, 2559)
คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ถือเปนปจจัยหนึ่งของลูกคาในการเลือกใชบริการ ดังนั้น การบริหาร
จัด การเกี่ ย วกั บ คุณภาพการบริ การของสํ านักงานบั ญชี จึง เป นสิ่ ง จํ าเปนที่ สํ านั กงานบั ญ ชีต องพยายามส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหเกิดขึ้นภายในสํานักงานบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง ขันดานคุณภาพการบริการใหกับลูกคา ซึ่งกรม
พัฒ นาธุร กิจการค ากระทรวงพาณิช ยไ ดมี การยกระดั บมาตรฐานของสํ านั กงานบัญ ชีใ นประเทศไทยดวยการจัด ให มี
โครงการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี เพื่อเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และเปน
ที่ย อมรั บ ต อสาธารณชน และมี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน โดยอ างอิ ง จากมาตรฐานสากลใช ตั วชี้ วัด นโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ภายใตหลักการที่วา การจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
เปนสิ่งสําคัญที่สามารถสะทอนผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการได จากการสํารวจเบื้ องตน
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พบว า มี นิติบุ ค คลจํ านวนมากที่ ใ ช บริ การสํ านักงานบั ญ ชี ในการจั ด ทํ าบั ญ ชี และงบการเงิ น กรมพัฒ นาธุร กิ จการค า
พิ จารณาแล วว า สํ านั กงานบั ญ ชี มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการสนั บ สนุ นให ธุ ร กิ จ จั ด ทํ า งบการเงิ นอย างครบถ ว น ถู กต อ ง
สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินในดานการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะ
เปนผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจ ของประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558)
อย างไรก็ดี บริษัท ริ ช ไลน การบั ญชี แ ละวี ซา จํ ากั ด เป นสํานั กงานบัญ ชี ที่ ใ หบ ริ การด านจั ด ทําบั ญชี ต าม
พระราชบัญญัติการบั ญชี พ.ศ. 2543 ใหบริการวางระบบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีประจําป จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงการเปลี่ย นสวนของผูถื อหุน และบั ญชีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกํ าหนด ใหบริ การดานจดทะเบียนเป น
ตัวแทนจดทะเบียนพาณิชย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด จดทะเบียนการคา จด
ทะเบียนการเปลี่ยนสถานนะทางพาณิชยตางๆ และเปนตัวกลางในการยื่นขอวีซาตางๆ กับสถานทูตแตละประเทศใหกับ
ผูที่ตองการเดินทางตางประเทศ ใหบริการอยางครบถวนดูแลและติดตามผลหลังการใหบริการเปนอยางดี (บริษัท ริชไลน
การบั ญ ชี แ ละวี ซา , 2561) สํ านั กงานบั ญ ชี มี จํานวนเพิ่ ม ขึ้ นอย างต อเนื่ อง สง ผลให มี การแข ง ขั นกั นอย างรุ นแรงใน
การใหบริการดานบัญชี ซึ่งคุณภาพการใหบริการถือเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูประกอบการ
ดังนั้นสํานักงานบัญชีรายใดที่ไมใหความสนใจเรื่องคุณภาพการใหบริการอาจทําใหสูญเสียสวนแบงตลาด สูญเสียลูกคา
ปจจุบันและสูญเสียโอกาสในการแสดงหาลูกคาใหมๆ (แสงดาว เผือนผุด, 2559, หนา 1)
จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวา ผูวิจัยในฐานะพนักงานของสํานักงานบัญชี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบ ริ การของสํานั กงานบัญ ชี บริ ษัท ริช ไลน การบั ญชี แ ละวี ซา จํากั ด ข อมูล เพื่ อนําผลวิ จัยไปใช เ ป น
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
ประชากรที่ ใ ช ในการศึกษาในครั้ ง นี้ คื อ ลู กค าที่ ม าใช บ ริ การ บริษัท ริ ชไลน การบั ญ ชีแ ละวี ซา จํ ากั ด
จํานวน 120 ราย (ฝายบริการลูกคา บริษัท ริชไลน การบัญชี และวีซา จํากัด, 2561)
กลุม ตัวอยางที่ใช ในการวิจัย เลือกเป นกลุ มตัวอย างโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุ มตัวอยางของ Krejcie
and Morgan (1970, pp.607-610) โดยการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 92 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้
2.2 การจั ดทํ าโครงสรางของแบบสอบถาม ให มีเ นื้อหาครอบคลุม วัต ถุป ระสงคข องการวิ จัย ครั้ งนี้ เป น
แบบสอบถามมี 2 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน ระยะเวลาการดําเนินกิจการ จํานวน 4 ขอ
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สวนที่ 2 คุ ณภาพการใหบริการของสํ านักงานบัญชี ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ ด านการให
ความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่งที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา
จํานวน 30 ขอ
2.3 นําแบบสอบถามที่ส รางขึ้นใหอาจารยที่ป รึกษาการคนควาอิสระของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ธนบุ รี ได
ตรวจสอบความสอดคล องของเนื้ อหา กั บวั ตถุ ป ระสงคข องการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.4 นําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมู ล ด วยการขอความรวมมือจากลู กคาที่ม าใช บริการสํ านักงานบัญ ชี
บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล เก็บแบบสอบถามใน
วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 92 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ
(Percentage)
4.2 วิเคราะหระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด โดย
หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนระดั บ คุ ณภาพการให บ ริ การของสํ านั ก งานบั ญ ชี บริ ษั ท
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test
4.4 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี
บริษัท ริชไลน การบัญชี และวีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยใช วิธี
Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท
ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด พบวากลุมตัวอยางมีรูปแบบธุรกิจเปนบริษัทจํากัด รอยละ 51.09 ของจํานวนตัวอยาง
ทั้ ง หมด มี ป ระเภทธุ ร กิ จโดยประกอบธุ ร กิ จผลิ ต และจํ าหน าย คิ ด เป นร อยละ 44.57 มี ทุ น จดทะเบี ย น มากกว า
5,000,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.26 มีระยะเวลาในการดํ าเนินกิจการมากกวา 15 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ
36.96 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. การวิ เคราะห ระดับ คุณภาพการให บริ การของสํานักงานบั ญชี บริษัท ริช ไลน การบั ญชี และวี ซา จํ ากั ด
พบวา ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยูในระดับดี ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับดีทุกดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่งที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใส
ลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถอธิบายได ดังนี้
ดานความนาเชื่อถือ ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ
ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก ผูทําบัญชีมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
สํ านั ก งานมี ชื่ อ เสี ย งและภาพพจน ดี ผู ทํ า บั ญ ชี มี ค วามรู ค วามสามารถตามที่ กฎหมายกํ า หนด มี คู มื อและขั้ นตอน
การทํางาน และมีระบบติดตามงานลูกคา สํานักงานถื อประโยชนลูกคาเปนสํ าคัญ และเก็บ รักษาขอมูลความลับของ
ลูกคาเปนอยางดี
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ด า นการให ค วามมั่ น ใจแก ลู ก ค า ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ระดั บ คุ ณ ภาพการให
บริการ โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก การปฏิบัติตอลูกคาอยางดีและมี
มาตรฐาน พนั กงานให บ ริ ก ารด วยความสุ ภ าพ นุ ม นวลมี ก ริ ย ามารยาทที่ ดี พนั ก งานมี ทั กษะการสื่ อสารอย า งมี
ประสิทธิ ภาพ มี พนั กงานเพี ยงพอในการใหบ ริการ พนักงานให บริการเปนมาตรฐานเดีย วกัน และพนักงานมีความรู
ความสามารถและมีความรอบรูในงานดานบัญชี
ดานสิ่งที่สามารถจับตองได ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยู
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก มีสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ
ทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ สถานที่ ตั้งของสํานักงานมีความสะดวกในการติดตอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
การให บ ริ การไม ซับ ซ อนและมี ม าตรฐาน การรั ก ษาภาพลั กษณ ใ นการให บ ริ ก าร มี ส ถานที่ จ อดรถพอเพี ย งให กั บ
ผูรับบริการ และมีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย
ดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูใน
ระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป นรายข อพบว า อยูใ นระดับ ดี ทุกขอ ได แก พนั กงานมี ความพรอมและเต็ม ใจที่ จะใหบ ริการ
ใหบริการไดตรงตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด มี การแจงยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาที่
เหมาะสม มีการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบใหลูกคา การใหบริการรวดเร็วถูกตอง แมนยํา และมี
ความเขาใจในความตองการของลูกคาเปนอยางดี
ด า นการตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ระดั บ คุ ณ ภาพ
การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีทุกขอ ไดแก พนักงานเต็มใจใหความ
ชวยเหลือแก ผู รับ บริ การ มี การดําเนินการตามข อรองเรี ยนของลูกคา มีการติ ดต อกั บ ลูกคาอยางต อเนื่ อง พนั กงาน
สามารถชวยแกปญหากับผูรับบริการได สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนด พนักงานใหบริการอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว และสามารถติดตอสํานักงานไดสะดวก
3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและ
วีซา จํากัด จําแนกตามปจจัยเบื้องตน พบวา ลูกคาที่มาใชบริการมีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีรูปแบบธุรกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่ง
ที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีประเภทธุรกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่ง
ที่สามารถจับตองได ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ
ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา ลูกคามีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพ
การใหบ ริ การของสํานั กงานบั ญชี พบวาลู กคาที่ มี ทุนจดทะเบี ย น 3,000,001-5,000,000 บาท ความต องการด าน
การตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1,000,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 สวนดานความ
นาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่งที่สามารถจับตองได และดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมี
ความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่ม าใช บริ การสํานักงานบัญ ชีที่ มีร ะยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกั น มี ความคิด เห็นตอระดั บ
คุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการของ
ลู ก ค า ลู ก ค า มี ค วามคิ ด เห็ นต อ ระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร แตกต างกั น อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชีโดยพบวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-
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15 ป มีความตองการดานการตอบสนองมากกวาลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 และลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการมากกวา 15 ปขึ้นไป มีความตองการดานการตอบสนองมากกวา
ลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 11-15 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานความนาเชื่อถือ ดานการให
ความมั่นใจแกลูกคา ดานสิ่งที่สามารถจับตองได และดานการเอาใจใสลูกคา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับ
คุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
การศึกษา คุณภาพการให บริการของสํานั กงานบัญ ชี บริษัท ริชไลน การบั ญชีและวีซา จํากัด จากการวิจัย
พบวา ลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี ไดแก
ดานความน าเชื่ อถื อ ด านการใหค วามมั่นใจแก ลูกค า ด านสิ่ง ที่ สามารถจับ ต องได ดานการเอาใจใส ลู กค า และด าน
การตอบสนองความตองการของลูกคา เนื่องจากคุณภาพในการใหบริการถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจสํานักงานบัญชี
ซึ่งจะมีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจและความประทับใจจากการไดรับบริการ รวมถึงเกิดความภักดีตอคุณคาตราสินคา
อีกทั้งเป นเครื่องมือในการสรางความแตกตางและความสามารถในการแข งขัน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล
ทองวิจิตร (2555, หน า 1) ศึกษาเรื่อง ความพึง พอใจต อคุ ณภาพการใหบ ริการของบริษัท ทรงพล การบัญ ชี และ
กฎหมาย จํ ากัด พบว า ผู ประกอบการมีค วามพึ ง พอใจต อคุณภาพการใหบ ริ การของบริ ษัท ทรงพล การบัญ ชี แ ละ
กฎหมาย จํากัด ทั้งภาพรวมและรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความไววางใจ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
การเอาใจใส และดานการตอบสนอง อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผล ดังนี้
ดานความนาเชื่อถือ พบวา กลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการเกี่ยวกับ
ผูทํ าบั ญชี มีคุ ณสมบั ติเ ปนไปตามพระราชบั ญญั ติที่ เกี่ ยวของ สํานักงานมี ชื่อเสี ยงและภาพพจนดี ผู ทําบัญ ชีมี ความรู
ความสามารถตามที่ กฎหมายกํ าหนด มี คู มื อและขั้ นตอนการทํ างาน และมี ร ะบบติ ด ตามงานลู กค า สํ านั กงานถื อ
ประโยชน ลู ก ค าเป นสํ าคั ญ และเก็ บ รั ก ษาข อมู ล ความลั บ ของลู กค าเป นอย างดี โดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี เนื่ องจาก
การสํ า นั ก งานมี การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละมี ห ลั กการพื้ นฐานในการทํ างานพนั ก งานมี ค วามรู
ความสามารถทํ างานด วยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ ด วยความซื่ อสัต ย สุ จริ ต เที่ ย งธรรม และรั กษาความลั บ ซึ่ ง มี
การสงเสริมใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญในเรื่องจรรยาบรรณ รวมถึงการใหคําปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวของเปนอยาง
ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013, p.50) กลาววา
ความสามารถในการใหบริการไดตรงกับสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา การใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสมทั้ งในเรื่อง
ของเวลา ปริมาณ และคุณภาพ โดยสามารถใหบริการไดถูกตองเหมาะสมตั้งแตการใหบริการ ครั้งแรก ความสม่ําเสมอนี้
จะทําใหผูรั บบริการรู สึกวาบริการที่ ไ ดรับนั้ นมีความน าเชื่อถือ สามารถให ความไววางใจได และสอดคล องกับ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการวัดคุณภาพการสงมอบบริการของ Zeithaml & Bitner (2000, pp.15-16) กลาววา ผูรับบริการมีความ
เชื่อถื อ และไว วางใจผูให บริการ ว าสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูรั บบริการได ซึ่ง ความนาเชื่อถือ และ
ไววางใจของผูใหบริการแตละคนยอมไมเทากัน ซึ่งวัดไดจากประสบการณที่เคยลองใชบริการ หรืออาจวัดจากความรูสึก
ที่สั มผั สไดค รั้ง แรกของผู รับ บริ การ และสอดคลองกั บงานวิจัยเรื่องผลกระทบของความเชี่ ย วชาญในการปฏิบั ติง าน
การบัญชีที่มีตอความเชื่อมั่นของลูกคาของสํานักงานบัญชีในเขตภาคเหนือของ นันทนา ศรีพระนาม (2557, หนา 1)
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสํานักงานบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชี
ดานการจัดการความรูทางการบัญชี ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานการมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่และดานทัศนคติ
หรือเจตคติตอวิชาชีพ เพื่อสรางความเชื่อมั่นของลูกคา
ด า นการให ค วามมั่ น ใจแก ลู ก ค า พบว า กลุ ม ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ระดั บ คุ ณ ภาพ
การให บ ริ การในเรื่ องของพนั กงานปฏิ บั ติ ต อลู ก ค า อย างดี แ ละมี ม าตรฐาน ให บ ริ การด วยความสุ ภ าพ นุ ม นวลมี
กิริยามารยาทที่ดี มีทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีพนักงานเพียงพอในการใหบริการ ใหบริการเปนมาตรฐาน
เดี ย วกั น และพนั กงานมี ความรู ค วามสามารถและมี ค วามรอบรูใ นงานด านบัญ ชี อยู ใ นระดั บ ดี เนื่ องจากสํ านั กงาน
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพ และปฏิบัติดวยความระมัดระวังรอบคอบและปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนมาตรฐาน ใหบริการดวยความเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
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การบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013, p.50) กลาววา ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู
ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล กิริยามารยาทที่ดีใช
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและใหความมั่นใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด รูสึกถึงความปลอดภัยเมื่อเขา
มาใชบริการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรั ตน พันธุ ไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่ องปจจัย ที่สงผลต อ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด พบวา ปจจัยดานความรู ความสามารถ
ของผูสอบบัญชีและทีมงาน ปจจัยดานชื่อเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด
ดานสิ่งที่สามารถจับตองได พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ
พบวามีสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยและเพียงพอตอการใหบริการ สถานที่ตั้งของสํานักงานมี
ความสะดวกในการติดตอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการไมซับซอนและมีมาตรฐาน การรักษาภาพลักษณใ น
การใหบริการ มีสถานที่จอดรถพอเพียงใหกับผูรับบริการ และมีการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย โดยรวมอยู
ในระดับดี เนื่องจากสํานักงานบัญชีมีการจัดพื้นที่เปนระเบียบเรียบรอย พรอมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย และ
มีภาพลักษณที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithmaml & Berry (1990,
p.55) กลาวว า ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก พนักงาน และวัส ดุที่ใชในการสื่อสารตางๆ
สถานที่ เครื่ องมื อและอุ ป กรณ ต างๆ ต องมี ค วามเพี ย งพอ จั ด สถานที่ ใ ห บ ริ การสะอาด สวยงาม และวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ น
การติดตอสื่อสาร และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรัตน พันธุไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การตัด สิ นใจเลือกใช บ ริการสํานั กงานสอบบัญ ชี ของบริษัท แอคโฮมออดิ ท จํ ากัด พบว า ป จจัย ด านสถานที่ ตั้ง ของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด
ดานการเอาใจใสลู กค า พบว ากลุ ม ลูกค าที่ ม าใช บ ริ การมี ค วามคิ ด เห็ นต อระดั บ คุ ณภาพการให บ ริ การ
เกี่ยวกับพนักงานมีความพรอมและเต็มใจที่จะใหบริการ ใหบริการไดตรงตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด มีการแจง
ยกเลิกการปฏิบัติงาน ใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม มีการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบ
ใหลูกคา การใหบริการรวดเร็วถูกตอง แมนยํา และมีความเขาใจในความตองการของลูกคาเปนอยางดี โดยรวมอยูใน
ระดับดี เนื่องจากพบวาพนักงานทุกคนมีความพรอมในการใหบริการ มีการตรวจทานงานกอนสงมอบงานทุกครั้ง และ
ปดงบตรงตามเวลาที่ กําหนด ซึ่ง สอดคลองกับ แนวคิด เรื่องการประเมิ นคุณภาพการให บริการของ ธีรกิ ติ นวรัต น ณ
อยุธยา (2557, หนา 191) กลาววา การรักษาภาพลักษณของการใหบริการ การดูแลเอาใจใสการใหบริการอยางตั้งอก
ตั้งใจ ความสามารถในการดูแลเอาใจใส ความพรอมในการใหบริ การตลอดเวลา การใหค วามสนใจและให บริการแก
ลูกคาแตละราย เนนการบริการและการแกปญหาใหลูกคาอยางเปนรายบุคคลตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เพื ่อให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการบริการ โดยพนักงานมีความเขาใจความตองการของลูกคาแตละราย ใหความดูแลเอาใจ
ใสลูกคารายบุคคล และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารีรัตน พันธุไพโรจน (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด พบวาปจจัยดานความสะดวกสบายใน
การติดตอสื่อสารกับผูสอบบัญชี ปจจัยดานความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานัก
งานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด
ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา พบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพ
การใหบริการในเรื่องของพนักงานเต็มใจใหความชวยเหลือแกผูรับบริการ มีการดําเนินการตามขอรองเรียนของลูกคา มี
การติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่อง พนักงานสามารถชวยแกปญหากับผูรับบริการได สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนด พนักงานให บ ริการอย างทั่วถึ ง และรวดเร็ ว และสามารถติ ดต อสํ านั กงานได ส ะดวก โดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี
เนื่องจากสํานักงานบัญชีมีความพรอมในการใหบริการและติดตามงานอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหกับ
ลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithmaml & Berry
(1990, p.55) ที่ กล าวว า ความเต็ ม ใจที่ จะให บ ริ การอยางรวดเร็ วและยิ นดี ที่ จะช วยเหลื อลูกค า และ Ziethaml,
Parasuraman & Berry (2013, p.50) ยังกลาวถึงความพรอม ความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการใหบริการไดอยาง
ทันทวงที เมื่อมีการรองขอของลูกคา รวมทั้งตองมีการกระจายการบริการใหมีความทั่วถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน เขาถึง
งายและสะดวกสบาย โดยพนักงานเต็มใจใหความชวยเหลือแกลูกคา รวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง
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และรวดเร็ว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทนา ศรีพระนาม (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความ
เชี่ย วชาญในการปฏิบั ติงานการบัญ ชีที่มี ตอความเชื่อมั่นของลูกค า ของสํานักงานบั ญชีใ นเขตภาคเหนือ พบว า ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชี ดานทักษะในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความเชื่อมั่น
ของลูกคา ดานคํารองเรียนของลูกคา และดานทัศนคติหรือเจตคติตอวิชาชีพ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความเชือ่ มั่นของลูกคาโดยรวม ดานการตอสัญญาของลูกคา และดานการบอกตอของลูกคา
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและ
วีซา จํากัด พบวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนิ น
กิจการตางกันความคิด เห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ศรุต จิตตัดคานนท (2557, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความไววางใจในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
ของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา อายุและประเภทของธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอความ
ไว วางใจในการ เลื อกใช บ ริ ก ารสํ านั กงานบั ญ ชี ที่ แ ตกต างกั น อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และรู ป แบบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไววางใจในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี กับปจจัยกําหนดคุณภาพ
การใหบริการ พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นเรื่องของการติดตอสื่อสารและความสุภาพเปนมิตร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 และความสั มพันธระหวางปจจัยอื่ นๆ กับป จจัย ที่มีอิทธิพ ลตอความไว วางใจในการเลื อกใชบริ การ
สํานั กงานบั ญ ชี พบว าผู ใ ช บ ริ การมี ค วามคิ ด เห็ นเรื่ องของภาพลั กษณ ข องบริการ และความภั กดี ต อบริ การอย างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ทรงพล ทองวิ จิตร (2555, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจต อ
คุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จํากัด พบว ารูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิ จ
แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ในภาพรวมและ
รายดานไมแ ตกต างกั น อายุ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุ ณภาพการใหบริ การของบริษัท ทรงพล การบัญชี และ
กฎหมาย จํากัด ในภาพรวมแตกตางกันและรายดาน พบวา ดานสิ่งที่สัมผัสได ไมแตกตางกัน สวนดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเอาใจใส แตกตางกัน ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการดําเนิน
ธุรกิจ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จํากัด ในภาพรวม
ไม แ ตกต า งกั น และด า นการตอบสนองความต องการของลู กค า โดยพบว า ลู ก ค า ที่ มี ทุ นจดทะเบี ย น 3,000,0015,000,000 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 ผูป ระกอบการนิติ บุคคลที่มีป ระเภทธุ รกิจและระยะเวลาในการดํ าเนิ นงานตางกันมี ความคิดเห็นต อปจจัยที่ มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา คุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ริชไลน การบัญชีและวีซา จํากัด พบว า
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยูในระดับดี ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานความนาเชื่อถือ
- สํานั กงานบั ญชี ควรเพิ่มคุ ณภาพการใหบ ริการด านความนาเชื่ อถือกับ ผูมาใช บริการโดยมีการจั ดทํ า
ฐานข อมู ล และรั กษาความลั บ ของลู กคาที่ ม าใช บ ริ การ และจั ดทํ าคู มื อในการปฏิ บัติ ง านพร อมรายละเอี ย ดขั้ นตอน
การทํางานขั้นพื้นฐานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งจัดทําระบบติดตามงานลูกคาอยางสม่ําเสมอ
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2. ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา
- สํานักงานบัญชี ควรเพิ่มนโยบายสงเสริมคุณภาพการใหบริการ โดยการสงพนักงานฝกอบรมการบัญชี
เพิ่มเติม เพื่อใหพนักงานมีความรอบรูเกิดความชํานาญในการดานงานบัญชีมากขึ้น และจัดหาพนักงานใหเพียงพอตอ
การใหบริการกับลูกคาที่มาใชบริการ
3. ดานสิ่งที่สามารถจับตองได
- สํานักงานบัญชี ควรมีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และควรมีนโยบายใน
การปรับปรุงสิ่ง อํานวยความสะดวกใหแกผูม าใชบริการ เชน จัดสถานที่ จอดรถสําหรับ อยางเพียงพอกับลูกคาที่มาใช
บริการ
4. ดานการเอาใจใสลูกคา
- สํานักงานบัญชี ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา เพื่อที่จะไดรวบรวมขอมูลมาพัฒนาปรับปรุง และ
ใสใ จในลู กค าให มากๆ ไมวาจะเป นรายละเอีย ดเล็กๆ นอยๆ และบริการใหต รงจุด ตามที่ลู กค าต องการ ใหบ ริก ารที่
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามสอบถามใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ ปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการใหบริการไมยุงยากซับซอน เพื่อใหเกิดการบริการที่เปนมาตรฐาน
5. ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา
- ลูกคาที่มีทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตางกัน สํานักงานจึง
ควรต อ งให บ ริ ก ารให ลู กค า ประทั บ ใจ โดยการให บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค า ด ว ยความเข า ใจ มี การเตรี ย มความพร อ มใน
การใหบริการอยางทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการกําหนดการสงมอบ
งานในการใหบริการกับลูกคาในแตละราย
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ศึกษารูปแบบและปญหาในการใหบริการของสํานักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ศึกษาคุณภาพและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
การวิ จัยนี้มี วัตถุ ประสงคเพื่ อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการธุ รกิจร านอาหารระดับ กลาง
และ 2) ศึกษากลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูใหขอมูลสําคัญคือ
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางจํานวน 13 ราย ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิ จัย พบว า 1) คุ ณลักษณะของการเป นผูป ระกอบการร านอาหาร มี 5 ขอ ดั ง นี้ (1) มี ค วามรู ด าน
การประกอบอาหาร (2) มีความคิด ริเริ่ มสรางสรรค ในการทําเมนูใหมๆ (3) มีความชางสังเกต (4) มีความอดทนใน
การดําเนินธุรกิจ และ (5) มีความรูดานการจัดการและการบริหาร และ 2) กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารระดับกลาง มี 7 ดานดังนี้ (1) ดานผลิตภัณฑมีการเลือกใชวัตถุดิบที่ใหม สด สะอาด มีมาตรฐานตาม
หลักกรมอนามัย (2) ดานราคามีการตั้ง ราคาอยางสมเหตุสมผล (3) ดานช องทางการจัด จําหน ายมีทั้ งหน าราน และ
บริการทางออนไลน (4) ดานสงเสริมการตลาดมีการประชาสัมพันธ และใชสื่อโฆษณา (5) ดานบุคลากรมีการจัดอบรม
พนักงานใหมีทักษะในการบริการเพิ่มขึ้น (6) ดานกระบวนการทํางานมีการนําหลักคุณภาพการบริการมาประยุกตใ ช
และ (7) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีการตกแตงออกแบบสถานที่ใหเปนเอกลักษณ
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.

*
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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
จากฐานข อมูล การสํ ารวจธุ ร กิจร านอาหารของเว็ บ ไซต วงใน www.wongnai.com ซึ่ง เป นเว็ บ ไซต แ ละ
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 กรุ งเทพมหานคร ประกอบไปดวย 5 เเขวง
ดังตอไปนี้ 1. บานชางหลอ 2. อรุณอมรินทร 3. บางขุนศรี 4. บางขุนนนท 5. ศิริราช พบวามีจํานวนผูประกอบการธุรกิจ
ร านอาหารระดั บ กลางใน เเขวงศิ ริ ราชจํ านวน 13 ราย ดั งต อไปนี้ 1) ผู ประกอบการธุ ร กิ จร านก วยเตี๋ ยวคนไทย 2)
ผูประกอบการธุรกิจรานครัวสุวรรณา 3) ผูประกอบการธุรกิจรานชวนอรอย 4) ผูประกอบการธุรกิจรานตนมะกอก 5)
ผูประกอบการธุรกิจรานตลิ่งบารวังหลังวิว 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
(รานอาหารเขตบางกอกน อย, 2560) ศู นยวิจัยกสิกรไทย คาดวา มูลคาตลาดธุรกิจร านอาหารในป 2561 นาจะอยู ที่
411,000-415,000 ลานบาท ขยายตัวร อยละ 4-5 จากป 2560 ความทาทายของผูประกอบการจึง อยูที่ การคัดเลือก
ทําเลในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งตองเปนทําเลที่สามารถเขาถึงฐานลูกคา อาคารสํานัก งานในพื้นที่ใ จกลางเมื องที่ลูกค า
กลุมเปาหมายเปนกลุมผูมีกําลังซื้อ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู ปวยและผูมา
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” ถือเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่สําคัญสี่ประการในการดํารงชีวิตของมนุษย ในอดีตนั้น
ประชาชนอยูเปนครอบครัวใหญมีการทําอาหารเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัว แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม สงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัว
มี ลั กษณะเล็ กลงเป นครอบครั วเดี่ ย วมากขึ้ น ประชาชนส วนใหญ มี เ เต ค วามเร ง รี บ ไม มี เ วลาประกอบอาหารเพื่ อ
รับ ประทานเอง จึ ง ต องซื้ ออาหารมารั บ ประทานที่ บ าน หรื อออกไปรั บ ประทานอาหารนอกบ าน แม วาในป จจุ บั น
เศรษฐกิจจะอยูในภาวะที่ชะลอตัวแตผูบริโภคชาวไทยสวนใหญยังคงนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบานหลายครั้ง
ภายในหนึ่งเดือน ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ฝนทิพย มะมวงแกว, 2559, หนา
24)
นอกจากการมีผูป ระกอบการธุรกิ จร านอาหารที่มี จํานวนเพิ่ม ขึ้น ยังพบป ญหาทางดานการแข งขันระหวาง
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารด วยกัน แมวาผูประกอบการธุรกิ จรานอาหารจะมีการวางแผนการดําเนินงานในดาน
ตางๆ เพื่อกระตุนรายรับ ลดรายจาย งัดสารพัดกลยุทธตางๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคา แตเนื่องดวยคุณลักษณะของการเปน
ผูป ระกอบการธุ รกิ จรานอาหารที่ ยัง ขาดความรู ค วามเข าใจในเรื่ องของการวางแผนการทางธุร กิ จ กลยุ ท ธท างด าน
การตลาด คุณภาพของการใหบริการ อีกทั้งปญหาทางดานการขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจที่อยูในสภาวะ
ถดถอย (นิศานาถ มั่งศิริ, 2557, หนา 167-180) รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ ยนแปลงไป ดิจิทัลมี
อิทธิพลตอผูบริโภคมากขึ้น ผูคนหันมานิยมใชบริการทางออนไลนซึ่งสรางความสะดวกสบาย เเละสามารถกําหนดเวลาที่
จะรับประทานอาหารไดทันทีที่กลับถึงบาน อีกทั้งผูบริโภคในกรุงเทพฯ บางกลุมใสใจเรื่องสุขภาพ จึงปฏิเสธที่จะออกไป
รับประทานอาหารนอกบานเเตเลือกที่จะประกอบอาหารเพื่อรับประทานเอง นอกจากนี้ยังพบปญหาในการอนุมัติสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินของผูประกอบการรานอาหารอีกดวย (ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2560)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุ รกิ จ
รานอาหารระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร เนื่องจากตองการยกระดับการใหบริการ เเละนํากลยุทธการตลาด
บริการนํามาประยุกตใชกับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง เเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ได แ ก ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ร า นอาหารระดั บ กลาง ในเเขวงศิ ริ ร าช
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ราย (รานอาหารเขตบางกอกนอย, 2560) ไดเเก
1) ผูประกอบการธุรกิจรานกวยเตี๋ยวคนไทย
2) ผูประกอบการธุรกิจรานครัวสุวรรณา
3) ผูประกอบการธุรกิจรานชวนอรอย
4) ผูประกอบการธุรกิจรานตนมะกอก
5) ผูประกอบการธุรกิจรานตลิ่งบารวังหลังวิว
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
กลุ ม ตั ว อย าง ผู วิจัย ได ใ ชวิธีคั ด เลือกกลุ ม ตัวอย างเเบบมี จุดมุ งหมาย (Purposive sampling) โดยกํ าหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจรานอาหารไว ดังนี้
1) เปนรานอาหารที่จดทะเบียนพาณิชย
2) เปนรานอาหารระดับกลาง (Casual dining) ที่ยังเปดใหบริการอยู
3) เปนรานอาหารขนาดกลางที่มีพื้นที่ตงั้ แต 50-200 ตารางเมตร เเละมีที่นั่งระหวาง 51-100 ที่นั่ง
4) เปนรานที่ไดรับการรีวิวจากเเอพพลิเคชั่นอาหาร “วงใน”
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเเบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเกี่ยวของ
3.2 กําหนดหัวขอการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางจํานวน 13 ราย
ในเเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร
3.3 สรางแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
interview) ซึ่งมีการกําหนดคําถามในการสัมภาษณไวลวงหนา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การเก็บ รวบรวมข อมูล ปฐมภู มิ (Primary data) ผู วิจัย ได เก็ บรวบรวมขอมู ลปฐมภูมิด วยวิธีการ
สัม ภาษณแ บบเจาะลึ ก ซึ่ ง เป นคํ าถามแบบมี โครงสร างจากผูใ หข อมูล คื อ กลุ มตั วอย างที่ เป นผูป ระกอบการธุร กิ จ
รานอาหารระดับกลาง จํานวน 13 ราย ในเเขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร
3.2 การเก็ บ รวบรวมข อมู ล ทุติ ย ภู มิ (Secondary data) ผูวิจัย ไดทํ าการศึกษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลางในเเขวง ศิริราช กรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง ได จ ากการศึ กษาค นคว าเอกสาร หนั ง สื อวิ ช าการ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข องทั้ ง ในประเทศ เเละ
ตางประเทศ รวมถึงการศึกษาขอมูลจากสื่อทางอินเตอรเน็ต หนวยงานของภาครัฐ และเอกชน
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากเเบบสัมภาษณเพื่อสรุปประเด็นเปนการวิเคราะหเนื้อหาโดยการรวบรวมขอมูลที่ได
จากการสํารวจการสัมภาษณ การบันทึกเสียงแลวนําขอมูลจากการสํารวจการสัมภาษณเทปบทสนทนา เนื้อความจาก
เอกสารดํ า เนิ นการจั ด แบ ง ประเภทของข อมู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค และทํ าการวิ เ คราะห ข อมู ล เชิ ง เนื้ อหา (Content
analysis)
ผลการวิจัย
ผลการสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ คื อ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ร า นอาหารระดั บ กลาง แขวงศิ ริ ร าช
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ทาน ผูวิจัยไดสรุปผลการการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง ในแขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะตองมีคุณลักษณะ 5 ขอ คือตองมีความรูดานอาหาร ตองมีความคิด
ริเ ริ่ มสร างสรรค ต องเป นคนชางสัง เกต ตองมีค วามอดทน รวมทั้ ง ตองมีค วามรู ดานการจัด การและการบริห าร ซึ่ ง
ผลการวิจัยในแตละดานมีดังนี้
1.1 ผูประกอบการธุรกิจร านอาหารจําเปนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับอาหาร ตองรูจัก
วัต ถุดิ บทุ กอยางที่ เกี่ ยวของกั บการประกอบอาหาร ตองทํ าอาหารเป น ตองรู จักการแกไ ขปรับ ปรุ งรสชาติ ให เข ากั บ
รสนิยมของผูบริโภคในสถานที่ประกอบการรานอาหารนั้นๆ
1.2 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อหลีกเลี่ยงการจําเจแตรายการอาหาร
เดิมๆ ตองมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจรานอาหารอยูเสมอ ถาลูกคาตองการเมนูที่แปลกใหมผูประกอบการ
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ตองสามารถทําตามความตองการของลูกคาได ตองมีความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบแตละชนิดมาประกอบเข า
ดวยกัน
1.3 ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จร า นอาหารต องเป น คนช างสั ง เกต เพราะการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ นได ทุ กวั น
ผูประกอบการตองสังเกตแนวโนม ของกระแสวาผู บริโภคต องการสิ่ งใด และปรับปรุงเมนูอาหารให อยูในกระแสนั้ นๆ
ผูประกอบการต องรูจักสังเกตอาหารที่มีเฉพาะฤดูกาล ซึ่ง อาหารเฉพาะฤดูกาลสามารถเพิ่มมูลคาใหร านอาหาร และ
สงผลใหรานอาหารไดรับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการตองสังเกตไดวาวัตถุดิบอะไรที่สามารถใชทดแทนวัตถุดิบ
อีกชนิดไดในยามที่วัตถุดิบนั้นขาดแคลนหรือมีราคาสูงเกินไป
1.4 ผูประกอบการธุรกิจร านอาหารตองมีความอดทน เพราะธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีรายละเอีย ด
เยอะ ดัง นั้นผู ประกอบการจํ าเป นตองมีความอดทนที่สูง มาก ทั้งในเรื่ องของการไปเดินเลือกวัตถุ ดิบในการประกอบ
อาหาร ความร อนของเครื่ องมือที่ ใ ช ในการประกอบอาหาร การทํ างานร วมกั บ ผู อื่น และต องมี ค วามอดทนต อการ
ใหบริการที่อาจจะมีลูกคามาใชบริการพรอมกันทีละมากๆ
1.5 ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารต องมีความรูดานการจัดการและการบริ หาร เพราะการบริหารเป น
ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จ ผูประกอบการจําเปนตองรูจักการจัดการทุกเรื่องภายในองคกร
ตองมีการวางกลยุทธ ในการบริหาร ตองมีการวางแผน การควบคุม และติด ตามผลงานต องรู จักการวิเ คราะห สภาวะ
แวดลอม รูจุดแข็ง จุดออน มองหาโอกาส และเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาสใหได ทั้งนี้ผูประกอบการจําเปนตองทราบถึง
แรงกดดัน 5 ประการเพื่อวิเคราะหคูแขงที่มีอยู วาจุดแข็ง จุดออนของคูแขงคืออะไร กีดกันผูประกอบการรายใหมที่จะ
เขามาในธุรกิจเดียวกัน ผูประกอบตองมีอํานาจตอรองทั้งการซื้อ และการขาย อีกทั้งผูประกอบการตองสามารถหาสินคา
ทดแทนไดในยามที่วัตถุดิบนั้นๆ ขาดแคลน
นอกจากนี้ผูวิจัยไดคนพบขอมูลที่นอกเหนือจากทฤษฎีการเปนผูประกอบการ ซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึ กกั บผู ใ ห ขอมู ล พบว า ผู ป ระกอบการจําเป นต องมีค วามซื่ อสัต ย กับลู กค า ไม นําของที่ ไ ม มีคุ ณภาพ หรือเป น
อันตรายมาใหลูกคาบริโภค ไมโกงลูกคา ผูประกอบการตองมีความซื่อสัตยในอาชีพของตัวเอง
อีกทั้งผูประกอบการตองมีความยืดหยุนในการแกปญหาเพราะธุรกิจรานอาหารระดับกลางไมสามารถทํา
คนเดียวไดตองรูจักการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น บางกรณีตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของทุกคนในองคกร รวมถึง
ผูประกอบการตองมีการวางแผนฉุกเฉินในกรณีที่มีอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ เปนตน
2. ผลการศึกษากลยุ ท ธ การตลาดบริการของผู ป ระกอบการธุร กิ จร านอาหารระดั บ กลาง ในแขวงศิ ริ ร าช
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว า ธุร กิ จร านอาหาร เปนธุ ร กิ จบริ การจะตองประกอบไปด วย 7 ด าน ดั ง นี้ ด าน
ผลิตภัณฑบริการ ดานราคาบริการ ดานการจัดจําหนายบริการ ดานการสงเสริมการตลาดบริการ ดานบุคลากรบริ การ
ดานกระบวนการบริการ ดานหลักฐานทางกายภาพ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละดาน ดังนี้
2.1 ดานผลิ ตภัณฑบ ริการ พบวา ผูป ระกอบการเลือกใช วัต ถุดิบ ที่สด สะอาด มี มาตรฐานปลอดภั ยต อ
ผูบริโภค ผูประกอบการรานอาหารเปนผูไปคัดสรรวัตถุดิบเอง และใหทางตัวแทนจําหนายมาจัดสง ณ สถานที่ประกอบ
กิจการรานอาหาร หรือในบางกรณีมีตัวแทนจากบริษัทใหญๆที่มีชื่อเสียงนําตัวอยางของผลิตภัณฑมาใหผูประกอบการ
ทดลอง และบริการจัดสงวัตถุดิบมายังสถานที่ประกอบกิจการทุกวัน
2.2 ดานราคาบริการ พบวา ผูประกอบการคํานวณราคาที่จัดจําหนายโดยคิ ดจากตนทุนของวัตถุดิบและ
ตนทุนในการดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับกิจการรานอาหาร บวกกําไรที่อยากไดเขาไปแตตองดูสมเหตุ สมผลและ
เปนราคาที่ผูบริโภครับได
2.3 ด า นการจั ด จํ า หน า ยบริ ก าร พบว า ผู ป ระกอบการให บ ริ ก าร ณ สถานที่ ป ระกอบการ
โดยการตอนรับลูกคาที่เขามาใชบริการ จัดสรรที่นั่ง และแนะนําอาหาร ในกรณีที่ลูกคาไมสะดวกมารับประทานอาหารที่
ราน ทางผูประกอบการมีการบริการรับจัดสงดิลิเวอรี โดยลูกคาสามารถสั่งอาหารผานชองทางออนไลนได
2.4 ดานการสงเสริมการตลาดบริการ พบวา ผูประกอบการใชวิธีการประชาสัมพันธผานทางหนารานโดย
ใชพนักงานสื่อสารถึงรายละเอียดที่ตองการสื่อใหลูกคารับรู และใชสื่อเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธ เชนแผนพับ
เปนตน ทั้งนี้ผูประกอบการยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธผานทางโซเชียล มีเดียตางๆ เพื่อแจงขอมูลขา วสารใหลูกคา
รับทราบ มีการรับฟงความคิดเห็น คําแนะนํา ติ-ชมจากลูกคา
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2.5 ดานบุคลากรบริการ พบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับเรื่องบุคลากรโดยเริ่มตั้งแตผูประกอบการ
ไปจนถึ ง พนักงานทุ กฝายที่ เกี่ ย วของกั บร านอาหาร การคั ดเลื อกพนั กงานใชห ลั กการสัม ภาษณ เ ปนรายบุ ค คล เพื่ อ
ดูแนวคิด ทัศนคติวามีใจรักการบริการไหม อีกทั้งใหความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพในการบริการ การแตงกายที่สะอาด
สะอ า น มี เ ครื่ องแบบการแต ง กายที่ เ ป น มาตรฐานของทางร า น เชฟต องมี การเก็ บ ผมให เ รี ย บร อยเพื่ อป องกั นสิ่ ง
แปลกปลอมเขาสูอาหาร ความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกคนในองคกรจําเปนตองมี
2.6 ดานกระบวนการบริการ พบวา ผูประกอบการมีหลักการใหบริการที่สามารถวัดไดจากคุณภาพการ
บริการ โดยมีความถูกตองแมนยํา วองไวในการใหบริการ และใหบริการในรูปแบบของมืออาชีพ การใหบริการทุกคนตอง
มีความเขาใจตรงกันเพื่อกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เอาใจใสลูกคาโดยทําใหลูกคาไดรับความพอใจเกินกวา
ที่ลูกคาคาดหวังไว
2.7 ดานหลักฐานทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการตองดูแลบรรยากาศโดยรอบภายในบริเวณรานอาหาร
ใหมีความสะอาด สะดวกสบาย เหมาะกับการเขามาใชบริการ ภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
และรั บ ประทานอาหาร บรรยากาศที่ ดี ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ดี ส ง ผลให ผู บ ริ โ ภคกลั บ มาใช บ ริ การซ้ํ า นอกจากนี้ ยั ง พบว า
ผูป ระกอบการใช วิธีการกํ าหนดเอกลั กษณข องรานอาหารที่ทํ าใหลู กค าเกิด การจดจํ าเป นยุท ธวิ ธีที่ งายและสง ผลต อ
การเลือกใชบริการรานอาหาร
อภิปรายผล
การอภิป รายผลการวิจัยครั้ง นี้ จากผลการสัม ภาษณ ผูใ หข อมู ลสํ าคั ญ คือ ผู ประกอบการธุ รกิ จร านอาหาร
ระดับกลาง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร พบวา มีความคิดเห็นตรงกันใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. คุณลักษณะของ
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร และ 2. กลยุทธการตลาดบริการของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารระดับกลาง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะตองมีคุณลักษณะ
5 ดาน คือ ตองมีความรูดานอาหาร ตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคนชางสังเกต ตองมีความอดทน และตองมี
ความรูดานการจัดการและการบริหาร เนื่องจากธุรกิจรานอาหารระดับกลางไมสามารถทําคนเดียวไดตองรูจักการทํางาน
เปนทีมรวมกับผูอื่น บางกรณีตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของทุกคนภายในราน ซึ่งผูประกอบการก็ตองมีการวางแผน
ฉุกเฉินและมีความยืดหยุนในการแกปญหากรณีที่มีเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น อีกทั้งธุรกิจรานอาหารเปนธุ รกิจที่มีความ
ละเอียดออนและมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก ดังนั้ น จึงตองมี ความอดทนใสใจในรายละเอียดทุ กการบริหาร
จัดการของธุรกิจรานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของผูประกอบการรานอาหารของ ดวงพร ทรงวิศวะ (2559) ที่
กลาววา ผูประกอบการรานอาหาร (Restaurant entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่ประกอบธุรกิจรานอาหาร จําเปน
ตองมี ความรู ดานอาหาร มีค วามคิด ริเ ริ่ม สรางสรรค เปนคนชางสัง เกต มี ความอดทน รวมไปถึง เป นผู มี ความรูด าน
การจัดการ เเละการบริห ารเปนอยางดี และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จในการประกอบธุรกิ จ
แฟรนไชส รานอาหารประเภทกวยเตี๋ยวในเขตจังหวัดชลบุรี ของ สวางพงษ แซจึง (2559, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่จะทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จจะประกอบไปดวย ดานคุณลักษณะผูประกอบการ 1) ดานปจจัยสวน
บุคคล 2) ดานความเสี่ยงที่ยอมรับได 3) ดานทักษะและความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 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 ดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑบริการ ดานราคาบริการ ดานการจัดจําหนายบริการ ดานการสงเสริมการตลาดบริการ ดานบุคลากรบริก าร
ดานกระบวนการบริการ และดานหลักฐานทางกายภาพ ซึ่งสามารถอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑบริการ พบวา ผูประกอบการรานอาหารเปนผูไปคัดสรรวัตถุดิบเอง เลือกใชวัตถุดิบที่สด
สะอาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค และใหทางตัวแทนจําหนายมาจัดสง ณ สถานที่ประกอบกิจการรานอาหาร
หรือในบางกรณีมีตัวแทนจากบริษัทใหญๆทีม่ ีชื่อเสียงนําตัวอยางของผลิตภัณฑมาใหผูประกอบการทดลอง และบริการ
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จัดสงวัต ถุดิบมายังสถานที่ประกอบกิจการทุกวั น เนื่องจากธุร กิจรานอาหารจะตองทํ าตามมาตรฐานของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ที่จะตองทําธุรกิจอยูบนพื้นฐานของการถูกสุขอนามัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี สวนประสม
ทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อ
สนองความต องการของลู กค า ใหพึ งพอใจเเละเห็นคุณค าในผลิต ภั ณฑ เเบ ง ได เป น 2 ลั กษณะ คือ สิ นค าที่มี ตัวตน
หมายถึง สินคาที่มองเห็นเเละจับตองได และสินคาที่ไมมีตัวตน หมายถึง การใหบริการ ที่สามารถตอบสนองความตอง
การที่แทจริงของลูกคา และการบริการที่สามารถเพิ่มคุณคาพิเศษ (The Potential product) คือความเปนไปไดใน
การเพิ่มลักษณะพิเศษหรือผลประโยชนอื่นที่ผูบริโภคควรไดรับจากการซื้อสินคา และบริการที่เกินความคาดหวังของ
ลูกคา รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของรานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคม
ออนไลนที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารสําหรับมื้อค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร
(2559, บทคัดยอ) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยคุณภาพของอาหารดานคุณคาทางโภชนา คุณภาพการบริการดานความ
เปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความ
มั่ น ใจแก ลู ก ค า และสื่ อ สั ง คมออนไลน ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นอาหารสํ า หรั บ มื้ อ ค่ํ า ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2.2 ดานราคาบริการ พบวา ผูประกอบการคํานวณราคาที่จัดจําหนายโดยคิดจากตนทุนของวัตถุดิบและ
ตนทุนในการดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับกิจการรานอาหาร บวกกําไรที่อยากไดเขาไปแต ตองดูสมเหตุสมผลและ
เปนราคาที่ผู บริโ ภครั บได ซึ่ง สอดคลองกับ แนวคิดทฤษฎี สวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีร ธร ธีรขวัญโรจน
(2559) ที่กลาววา ดานราคา (Price) หมายถึง ราคา คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน การตั้งราคานั้นตองคํานึงถึง
คุณคาที่รับรู (Product value) ในสายตาของผูบริโภควาคุมคาพอที่จะจายไหม ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
ราคาของคูแขงในที่มีอยูในตลาด เเละพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เพราะราคาจะสงผลตอสถานะ
เเละภาพลักษณทางการตลาด รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรือ่ งการสรางดัชนีชี้วัดเเละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร ของ พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์ เเละคณะ (2558,
บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปจจั ยที่มีผลตอความสํ าเร็จเเบบยั่งยื นของรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ เทเวศรดานการ
ดําเนินงานภายในองคกร ไดเเก ราคาอาหารยุติธรรมกับลูกคา ติดประกาศเเสดงราคาอาหารชัดเจน
2.3 ดานการจัดจําหนายบริการ พบวา ผูประกอบการใหบริการ ณ สถานที่ประกอบการโดยการตอนรับ
ลูกคาที่เ ขามาใช บริ การ จัด สรรที่ นั่ง และแนะนํ าอาหาร ในกรณีที่ ลูก คาไม สะดวกมารั บประทานอาหารที่ร าน ทาง
ผูป ระกอบการมี การบริ การรั บ จัด สง ดิลิ เ วอรี โดยลูกคาสามารถสั่ ง อาหารผ านช องทางออนไลน ไ ด ซึ่ง สอดคล องกั บ
แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่จะนําสินคา เเละการบริการออกไปสูตลาด โดยพิจารณาถึงกลุมเปาหมายวาเปน
ใครเปนหลัก ทําเลที่ตั้ง (Location) ตองอยูในชัยภูมิที่เหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีเวลาเปดบริการชัดเจน และ
การเขารวมระบบการขายสินคาหรือบริการโดยการซื้อสิทธิ์จากบริษัทเครือขายและมีสัญญาใหบริการ (Franchise and
contract service deliverers) หมายถึง การที่ผูใชบริการติดตอจากผูไดรับสิทธิ์จากเจาของบริษัทเครือขาย เเละการทํา
การบริ การต างๆ ภายใต ข อ ตกลงที่ กําหนด ทั้ ง นี้ ผู ป ระกอบการต องเลื อกใช วิธีการจั ด จํ าหน า ยให ถู กต องตรงตาม
กลุม เปาหมาย รวมทั้งสอดคลองกับ เรื่อง ป จจัย สวนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค วามสัม พันธ ตอการใชบริ การ
รานอาหารบุฟ เฟต ของผู บริโ ภคในเขตอําเภอเมื องจั งหวัดเชีย งใหม ของ อั ญธิ กา แก วศิ ริ (2560, บทคัดย อ) ผล
การวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใ หความสําคั ญกับปจจัยส วนประสมทางการตลาดบริการใน
ระดับมากทุกปจจัย โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานสถานที่ ( X = 3.91, SD = 0.564) และมีความสัมพันธกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ดานการสงเสริมการตลาดบริการ พบวา ผูประกอบการใชวิธีการประชาสัมพันธผานทางหนารานโดย
ใชพนักงานสื่อสารถึงรายละเอียดที่ตองการสื่อใหลูกคารับรู และใชสื่อเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธ เชน แผนพับ
เปนตน ทั้งนี้ผูประกอบการยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธผานทางโซเชียล มีเดียตางๆเพื่อแจงขอมูลขาวสารใหลูกคา
รับทราบ มีการรับฟงความคิดเห็น คําแนะนํา ติ-ชมจากลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
บริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวของ
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ระหวางผูขายกับผูซื้อ โดยเเบงเปนการติดตอสื่อสารโดยพนักงาน (Personal selling) เเละการใชเครื่องมือในการติดตอ
สื่อสาร (No personal selling) ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง เเละชองทางที่จะใช
การติดตอสื่อสาร รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของรานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ
และสื่อสั งคมออนไลนที่ สง ผลต อการเลือกใช บริ การรานอาหารสําหรับ มื้อค่ําของผูบริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ของ
ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร (2559, บทคัดยอ) ผลการศึกษา พบวา สื่อสังคมออนไลน สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร
สําหรับมื้อค่ําของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2.5 ดานบุคลากรบริการ พบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับเรื่องบุคลากรโดยเริ่มตั้งแตผูประกอบการ
ไปจนถึ งพนั กงานทุกฝ ายที่เกี่ ยวของกับ รานอาหาร การคัด เลือกพนักงานใช หลักการสั มภาษณ เปนรายบุ คคล เพื่อดู
แนวคิด ทัศนคติวามีใจรักการบริการไหม อีกทั้งใหความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพในการบริการ การแตงกายที่ สะอาด
สะอ า น มี เ ครื่ องแบบการแต ง กายที่ เ ป น มาตรฐานของทางร า น เชฟต องมี การเก็ บ ผมให เ รี ย บร อยเพื่ อป องกั นสิ่ ง
แปลกปลอมเข าสูอาหาร ความรั บผิ ดชอบเปนสิ่ งสํ าคัญ ที่สุ ดที่ทุ กคนภายในราน ซึ่งสอดคลองกั บแนวคิ ดทฤษฎี ส วน
ประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559) ที่กลาววา ดานบุคลากร (People) การเเขงขันธุรกิจมี
ความรุนเเรง มากเทาไหร บุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญที่สรางความไดเปรียบตอการเเขงขันมากขึ้นเทานั้น บุคลากรนั้นนับ
รวมตั้งเเตเจาของกิจการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวของกับการทํางานใหองคกร โดยตองมีการคัดเลือก การฝกอ
บรม มีความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติทดี่ ี มีความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ปฏิภาณไหวพริบที่จะสามารถตอบสนอง แกปญหา เเละใหบริการลูกคาไดอยางมืออาชีพในทันที เพื่อสรางความรูสึก
ประทับใจเเละทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการ รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่ อง การสรางดัชนีชี้วัดเเละ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร ของ พัชรินทรพร
ภูอภิสิทธิ์ เเละคณะ (2558, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จเเบบยั่งยืนของรานอาหารทั่วไปใน
เขตพื้ นที่เทเวศรดานการดําเนิ นงานภายในองคกร ไดเ เก การจ ายค าจางพนักงานตามอัต ราที่ กฎหมายกํ าหนด และ
ผลการวิจัยสามารถสรางดัชนีชี้วัดความมั่นใจของพนักงานตอคาตอบเเทนที่เปนธรรม ตลอดจนพัฒนาการเรียนรูข อง
พนักงานมากขึ้น
2.6 ด านกระบวนการบริ การ พบว า ผูป ระกอบการมี ห ลั กการให บ ริ การที่ ส ามารถวั ด ได จากคุ ณภาพ
การบริการ โดยมีความถูกตองแมนยํา วองไวในการใหบริการ และใหบริการในรูปแบบของมืออาชีพ การใหบริการทุกคน
ตองมีความเขาใจตรงกันเพื่อกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เอาใจใสลูกคาโดยทําใหลูกคาไดรับความพอใจเกิน
กวาที่ลูกคาคาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2559)
ที่กลาววา ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติงาน
ตองมีการออกแบบกระบวนการการทํางานที่ชัดเจน ตองอาศัยความเขาใจตรงกันของทุกคนในองคกรเพื่อนําไปสูการ
ใหบริการอยางถูกตอง เเละรวดเร็ว รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การสรางดัชนีชี้วัดเเละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
อยางยั่ งยื นของธุร กิจรานอาหารทั่ วไปในเขตพื้นที่ เทเวศร กรุง เทพมหานคร ของ พั ชริ นทรพ ร ภู อภิ สิท ธิ์ เเละคณะ
(2558, บทคั ดย อ) ผลการวิ จัยพบวากระบวนการทําอาหารไดมาตรฐานทุ กครั้ ง ใชวัตถุดิ บสดใหม ในการทํ าอาหาร
กรรมวิธีการปรุงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ วัสดุเเละอุปกรณในรานอาหารสะอาด
2.7 ดานหลักฐานทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการตองดูแลบรรยากาศโดยรอบภายในบริเวณรานอาหาร
ใหมีความสะอาด สะดวกสบาย เหมาะกับการเขามาใชบริการ ภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะสมกับการประกอบอาหาร
และรั บ ประทานอาหาร บรรยากาศที่ ดี ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ดี ส ง ผลให ผู บ ริ โ ภคกลั บ มาใช บ ริ การซ้ํ า นอกจากนี้ ยั ง พบว า
ผูประกอบการใชวิธีการกําหนดเอกลักษณของรานอาหารที่ทําใหลูกคาเกิดการจดจําเปนยุทธวิธีที่งายและสงผลตอการ
เลือกใชบริการรานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน
(2559) ที่กลาววา ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง สิ่งที่สามารถสัมผัสได อาทิ รูปลักษณของ
อาคาร การตกเเตงสถานที่ อุปกรณในการใหบริการ การเเตงกายของพนักงาน สิ่งเหลานี้สําคัญมากในธุรกิจการบริการ
เพราะลูกคาสามารถมองเห็นเเละสัมผัสได (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2559) รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประเภทของ
รานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคมออนไลนที่ สงผลตอการเลือกใชบริ การร านอาหาร
สําหรั บมื้อค่ําของผู บริโ ภคในกรุ งเทพมหานคร ของ ณั ฐวุฒิ รุงเสถีย รภูธร (2559, บทคั ดยอ ) ผลการศึกษา พบว า
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คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริหาร ดานการตอบสนอง
ต อลู กค า ด านการให ค วามมั่ น ใจแก ลู กค า ส ง ผลต อการเลื อกใช บ ริ ก ารร านอาหารสํ าหรั บ มื้ อค่ํ าของผู บ ริ โ ภ คใน
กรุงเทพมหานคร สวนปจจัย คุณภาพของอาหารดานคุณภาพทางกายภาพ ดานคุณภาพทางประสาทสัมผัส และดาน
ความปลอดภัยตอการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ขอเสนอแนะ
1. ควรนําเทคโนโลยีระบบ POS (Point of sale) และสมารทโฟน (Mobile order) มาใชประกอบกับในการ
บริการหนารานทั้งการจดออเดอรและชําระเงินภายในรานอาหาร
2. ควรจัดใหมีการจองที่นั่งแบบระบบโตะจองเหมือนธุรกิจโรงภาพยนตร ซึ่งจะทําใหธุรกิจรานอาหารสามารถ
สรางความแตกตางไดดวยแลว ยังสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคจะไดไมตองรอนาน
3. ควรจัดใหมีชุดแบบฟอรมที่เปนเครื่องแบบสําหรับพนักงานและบุคลากรภายในราน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย และสามารถทําใหลูกคาจดจําได
4. ควรจัดฝกอบรมบุคลากรบริการในเรื่องภาษา ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี
เปนตน เพื่อความเปนสากล และเปนการไดเ ปรียบทางการแขงขั น เนื่ องจากรานอาหารตั้ งอยูในยานศิ ริราช ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวเปนจํานวนมาก
5. ควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานดานการบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพงานบริการ
ของธุรกิจรานอาหาร
6. ควรตกแตงรานใหมีเอกลักษณเฉพาะ เพื่อสรางการจดจําและเปนการสรางแบรนดของธุรกิจรานอาหาร
7. ควรจัดใหมีการออกแบบทุกสิ่งอยางภายในราน ไมวาจะเปน ภาชนะ บรรยากาศ การตกแตง เปนตน โดย
ใหสอดคลองกับเอกลักษณของราน
8. ควรมี การคิ ด คํานวณราคาขายตอเมนู / จาน โดยใช ห ลั กวิ ช าการ เพราะที่ ผ านมาผูป ระกอบการธุ ร กิ จ
รานอาหารมักจะใชวิธีการคาดคะเนเอง จึงไมสะทอนตนทุนการดําเนินงานอยางแทจริง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาในประเด็นเรื่องธุรกิจรานอาหาร แตควรมีการทําวิจัยในมิติอื่นๆ ที่การทําวิจัยทั้งเชิงปริ มาณ
และเชิ ง คุ ณภาพ เช น การศึ กษาเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของป จจั ย ที่ ส ง ผลต อความสํ าเร็ จของผู ป ระกอบการ
รานอาหาร เปนตน
เอกสารอางอิง
ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร. (2559). ประเภทของรานอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการและสื่อสังคม
ออนไลนที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารสําหรับมื้อค่ําของประชากรในกรุงเทพมหานคร.
การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ดวงพร ทรงวิศวะ. (2559). การจัดบริการอาหารในรานอาหารและภัตตาคาร. ใน เอกสารการจัดบริการอาหารใน
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธธีรธร ธีรขวัญโรจน. (2559). การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: เอเชียเพรส.
ธีระ กุลสวัสดิ.์ (2558). การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย. ใน การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย คณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. (หนา 1-2). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. (การประชุมแลกเปลี่ยนความรู
เกี่ยวกับเทคนิคในการวิจัย จัดโดย คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 19 มิถุนายน
2558).

19

Lan Panya Journal
Graduate Study Project Dhonburi Rajabhat University

นิศานาถ มั่งศิริ. (2557). แนวทางการสงเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจรานอาหาร SMEs ในยานเยาวราช. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 10 (2), 167-180.
ฝนทิพย มะมวงแกว. (2559). คุณสมบัติสวนบุคคล จิตวิทยาตลาดบริการ และภาพลักษณที่สงผลตอความคาดหวัง
ในดานการบริการของรานอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์ เเละคณะ. (2558). การสรางดัชนีชี้วัด เเละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจ
รานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร.
รานอาหารเขตบางกอกนอย. (2560). คนเมื่อ 21 มีนาคม 2561, จากhttp://thailandtopvote.com.
ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย. (2560). กลยุทธจัดการรานอาหารใหอยูหมัด. คนเมื่อ 30 มีนาคม 2561, จาก
www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/ article/Marketings/Pages/5Strategies-Restaurant-Management.aspx.
สวางพงษ แซจึง. (2559). ปจจัยเเหงความสําเร็จในการประกอบธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารประเภท กวยเตี๋ยวใน
เขตจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
อัญธิกา แกวศิริ. (2560). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอการใชบริการรานอาหาร
บุฟเฟตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
Booms, B. H. & Bitner, M. J. (1981). Marketing strategies and organization structure for service.
Chicago: American marketing association.
Christian, F. (2017). 7p’s serie. Retrieved March 19, 2019, from webreserv.wordpress.com.

20

วารสารวิชาการ “ลานปญญา”
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนส งมวลชนกรุ งเทพ และ 2) แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานเขต
การเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แบงเปน พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 5 รวมจํานวน 134 คน และผูบริห ารเขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 5 คน สถิติที่ ใชใ นการวิเคราะหขอมูล ไดแ ก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสรุปขอมูลสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุง เทพ ในภาพรวมอยูใ นระดั บปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป นรายดาน พบวา อยู ใ นระดับ ปานกลางทุกด าน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
รายขอในแตละดาน พบวา สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ดานคุณลักษณะสวนบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ สวนสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่อยูในระดับนอย โดยเรียงคาเฉลี่ยจากนอยไป
มาก ดานความรู คือ ความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปลี่ยนรูปภาพ ความรูใน
การใช โ ปรแกรมเขี ย น/บั นทึ กข อมู ล ลงแผ น CD/DVD เช น โปรแกรม Nero Burning Rom และความรู ใ นด าน
การปองกันระบบจากไวรัสคอมพิวเตอร ดานทักษะ คือ ความสามารถใชโปรแกรมการจัดการภาพสรางและปรับเปลี่ยน
รูปภาพได ความสามารถใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และ
ความสามารถใชโ ปรแกรมเว็บ บราวเซอร (Web Browser) เขาถึ งและแสดงข อมู ลในเว็ บไซต ไ ด และ 2) แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีของพนักงาน ผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ใหขอแนะนําวา ควรจัดอบรมใหความรู
แกพนักงานกอนแตงตั้งใหไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น ควรมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน และติดตามทักษะ
การทํางานอยางตอเนื่อง สวนพนั กงานที่มี อายุมากกวา 49 ป ควรปรับทัศ นคติตอการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 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 selflearning and self-practising on information technology usage.
Keywords: competency development, information technology, human resource development
บทนํา
ในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเปนอยางมาก รวมถึงการดําเนินงานของ
องคกรตางๆ ตองอาศัยความรูทางดานเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการทํางาน เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขา
มาจัดทําฐานขอมูล ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology: IT) จึงเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวา มี
บทบาทที่ สํ าคั ญ ต อการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของมนุ ษย อยู ห ลายประการ และเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิต ความเป นอยู ข อง
ประชาชนในประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกที่ทําให
ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัตน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกันกับ
หนวยธุ รกิ จอื่ นเปนเครือขาย การดํ าเนินธุร กิจมีการแข งขั นกั นในด านความรวดเร็วโดยอาศั ยการใช ระบบเครือ ขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็วขึ้น (วนิดา
บุตตะมา, 2555, หนา 1)
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยประกาศใชค รั้งแรกในป พ.ศ. 2539 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, หนา 2-12) ดวยเล็งเห็นวา สังคมจะตองเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคขายสารขอมูล จึงมีการตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห งชาติเพื่อรวมกันเสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางบรรยากาศ
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ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานตางๆ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจสมัยใหมโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส การสงเสริมการผลิต
การบริการ การวิจัย และการพัฒนาใหมีเทคโนโลยีดานสารสนเทศขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหนาที่สําคัญอี ก
ประการหนึ่งคือ เสนอมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศตอ
คณะรัฐมนตรีและไดมีการพัฒนา
คณะกรรมการฯ ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า เร็ จ ที่ จ ะต อ งมี น โยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส อดรั บ กั บ
การเปลี่ ยนแปลงทั้ง ในและต างประเทศดั งกลาว จึง ได จัด ทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศในระยะที่ 2 หรื อ
IT2010 ขึ้น ครอบคลุมเปนเวลา 10 ป พ.ศ. 2544-2553 (แยกเปนแผนแมบท ICT ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ , 2545, หนา 7-33) โดยใหความความสําคัญกับบทบาทของ
เทคโนโลยี สารสนเทศในฐานะเป นเครื่ องมือขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศทั้ง ดานเศรษฐกิจและสั งคม และเนนการ
ประยุกตใชในสาขาหลักที่เปนเปาหมายของการพัฒนา โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ใน
ขณะเดียวกันเพื่อใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหลื่อมล้ํานอยที่สุด
กระทรวงคมนาคมจึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมโดยปรับ
ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปจจุบันไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต แผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) ขึ้น เพื่อใหหนวยงานใน
สัง กั ด นํ าไปใช เ ป นแนวทางในการปฏิ บัติ ง านด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของหน วยงาน และเพื่ อให
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเป นป จจั ยหลักในการขั บเคลื่ อนกระทรวงคมนาคม โดยมี การพั ฒนาบุ คลากร
กระบวนงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของกระทรวงคมนาคม ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการ
และเปนระบบ ตอบสนองตอวิ สัยทั ศนของกระทรวงคมนาคม รวมทั้ง สอดคลอง สนั บสนุนเปาหมายของแผนแมบ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) รวมทั้งนโยบายรัฐบาลดวย จึงมีการแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป (กระทรวงคมนาคม, 2558, หนา 2)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม แบงหนวยงานภายในออกเปนเขตการ
เดินรถ 8 เขต และสํานักงานใหญ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานใหมีสมรรถนะตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 25572561) ซึ่ งได มีการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชใ นการปฏิ บัติ งาน เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิ ภาพในการดําเนินงาน เปนการ
ประหยัดเวลาในการติดตอสื่อสารงาน ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเปนการประหยัดทรัพยากรตางๆ หนวยงาน
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการภายใตแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) แตก็ยังพบวา มีปญหา
ในการปฏิบัติงานของพนั กงานที่ยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพนักงานเหลานี้เปนพนักงานที่มิ ได มี
ความรูในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง แตเปนพนักงานที่ได รับการโอนยายหรื อแต งตั้ง เขาปฏิบั ติหนาที่ใ น
ตําแหนงงานที่สูงขึ้น ทําใหขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงาน เชน ทําใหขอมูลมีโอกาสถูก
ทําใหเสียหายหรือถูกทําลาย เนื่องจากผูใชขาดความรูในการปองกันขอมูล รวมทั้งเกิดความลาชาในการปฏิ บัติงาน จึง
ควรต องมี การพั ฒ นาพนั กงานให มี ค วามรู แ ละทั กษะในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถนํ ามาประยุ กต ใ ช ใ น
การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อพั ฒ นาและช ว ยเพิ่ ม พู นศั กยภาพ ทํ า ให พ นั ก งานมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได อย างมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลตามวัตถุ ประสงคแ ละเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาองคกรให สอดคลองตามแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561)
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนั กงานเขตการเดิ นรถที่ 5 องค การขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ เพื่ อนํ าผลการวิ จัย ที่ ได ไ ปใชป ระโยชน เ ป นแนวทางใน
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การปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ได
อยางเหมาะสมกับการทํางาน รวมทั้งพนักงานสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพไดอยางเต็มศักยภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางการพั ฒนาสมรรถนะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของพนั กงานเขตการเดิ นรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 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. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม
2.1.1 ผู วิจัย ได ศึ กษาเอกสาร ตํ ารา บทความ และงานวิ จัยที่ เ กี่ย วของเพื่ อนําข อมู ล มาใชเ ป นแนว
ทางการกําหนดตัวแปรและขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน อายุงาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนั กงานเขตการเดินรถที่ 5 องค การขนส ง มวลชนกรุ งเทพซึ่ ง แบง ออกเป น 3 ด าน คื อ ด านความรู (Knowledge)
ดานทักษะ (Skill) และดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute)
ส ว นที่ 3 ข อ เ สนอแ นะอื่ น ๆ มี ลั ก ษณะเป นคํ า ถามแบบ ปลายเ ป ด ( Open-ended
questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
2.1.2 นําแบบสอบถามที่ไ ดส รางขึ้นใหอาจารย ที่ป รึกษาการค นควาอิ สระของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
ธนบุรีไดตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน สามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.1.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน
30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553, หนา 17) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 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 ดังนี้
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 ผูวิจัยขอหนั งสือจากมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชน
3.2.2 ผูวิจัยไดประสานงาน นัดวัน เวลา เพื่อเขาสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ
3.2.3 ผูวิจัยเขาสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
3.2.4 ผูวิจัยนําผลการสัมภาษณมาสรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถาม
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
4.1.2 วิเคราะหขอมู ลระดับสมรรถนะการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
4.2 แบบสัมภาษณ
การสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
โดยนําผลการสัมภาษณมาดําเนินการสังเคราะหขอมูลแลวนําผลสรุปเสนอขอมูลในรูปความเรียงเชิงพรรณนาตอไป
ผลการวิจัย
การวิ เคราะห แ นวทางการพั ฒนาสมรรถนะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของพนั กงานเขตการเดิ นรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สรุปผลการวิจยั ได ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ
การวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการ เดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยการใชแบบสอบถามสรุปได ดังนี้
ระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) ดานทักษะ (Skill) และดานความรู
(Knowledge)
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2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ
จากการสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ดังนี้
2.1 ดานความรู (Knowledge) พนักงานที่ปฏิบัติงานและมีสวนเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร, โทรศัพทมือ และระบบงานอยูในระดับปานกลาง แตไมสามารถนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานขั้นสูงได เนื่องจากยังขาดความรูในการใชงาน ดังนั้นควรมีการพัฒนาพนักงานใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจัดใหมีการอบรมการใชคอมพิวเตอร และสงเสริมใหมีการอบรมเกี่ ยวกับระบบ
GPS, E-ticket และพนักงานควรมีความตั้งใจ มุงมั่นที่จะเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชใน
การทํางาน และเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองกอนที่จะมีการโอนยายหรือแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานที่
สูงขึ้น รวมทั้งในการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบในหนาที่ประจําติดภารกิจ
2.2 ดานทักษะ (Skill) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง และพนักงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูใน
ระดั บนอยหรื อใช แค พอเปนเทานั้ น ดัง นั้นควรใหมี การจัดอบรมพนั กงานเขตการเดินรถที่ 5 องค การขนส งมวลชน
กรุงเทพที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลางอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น
สวนพนักงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูในระดับนอยหรือใชแคพอเปน ควร
ไดรับการสอนงานเบื้องตนจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหใชงาน
เปนทุกคน และควรใหมีการติดตามผลการนําไปใชงานดวย
2.3 ดานคุ ณลักษณะสวนบุ ค คล (Attribute) พนั กงานที่ มี ส วนเกี่ ย วของกั บ ระบบงานด านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งทางตรงและทางออมจะมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สวนพนักงานที่มี
อายุมากกวา 49 ป จะมีความสนใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอย และไมคอยใหความสําคัญ ดังนั้นพนักงานควร
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิด มุมมอง ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใสใจ เรียนรู และฝกฝนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเองเพิ่มขึ้น หากพบปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยกัน ทั้งนี้เขตการเดินรถที่
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพควรสงเสริมพนักงานใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
สําหรับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพควรใหมีการจัดอบรมในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพนักงาน และควรสนับสนุนการนําอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 ไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานการปฏิบัติงานและดานทัศนคติเพิ่มมาก
ขึ้น
อภิปรายผล
1. การอภิปรายผลระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดิน รถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ
ผลการวิจัยระดับสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องค การขนส ง
มวลชนกรุงเทพ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะระดับปานกลางทั้ง
3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Attribute) ดานทักษะ (Skill) และ
ดานความรู (Knowledge)
1.1 ด านความรู (Knowledge) พนั ก งานมี ร ะดั บ สมรรถนะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลทาง Internet ดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน
Google, Sanook, Yahoo เปนตน สวนสมรรถนะระดับนอยมีจํานวน 3 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปมากดังนี้
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ความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปลี่ยนรูปภาพ ความรูในการใชโปรแกรมเขียน/
บันทึกขอมูล ลงแผ น CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และความรูใ นดานการป องกั นระบบจากไวรั ส
คอมพิ วเตอร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา พนั กงานมีค วามรูเกี่ ยวกับ การใชง านในการสืบ คนขอมูลจากช องทางต างๆ เช น
Google, Sanook, Yahoo เป นตน จึงทํ าใหมี คาเฉลี่ยอยูในระดับ สูงที่สุ ด และพนั กงานไมมีค วามจําเป นในการใช
โปรแกรมการจั ด การภาพ (Photoshop) สร างและปรั บ เปลี่ ย นรู ป ภาพ และโปรแกรมเขี ย น/บั นทึ กข อมู ล ลงแผ น
CD/DVD ซึ่งอาจใชเปนสวนนอยหรือไมมีความจําเปนตองใชโปรแกรมเหลานี้เลย ทําใหพนักงานไมเห็นความสําคัญของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานนี้มากนัก จึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภ าวดี เชื้ อวงษ (2557, หน า 91-96) ได ศึ กษาวิ จัยเรื่ อง ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ กรรมการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของบุ ค ลากรเทศบาลตํ าบลดอนหัวฬ อ อําเภอเมื องชลบุ รี ผลการวิ จัย พบว า 1) ความรู เกี่ ย วกั บการใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศของบุค ลากรเทศบาลตํ าบลดอนหัวฬอ อํ าเภอเมื องชลบุรี มีค วามรู เกี่ ยวกับ การใชเ ทคโนโลยี
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
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางถูกวิธี เชน การใช Menu, Icon หรือหนาตางการทํางาน
ตางๆ สวนสมรรถนะระดับนอย มีจํานวน 3 ขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปมากดั งนี้ ความสามารถใชโปรแกรม
การจัดการภาพ (Photoshop) สรางและปรับเปลี่ยนรูปภาพได ความสามารถใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน
CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom และความสามารถใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) เขาถึง
และแสดงขอมูลในเว็บไซต (Web Site) ได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การใชคอมพิวเตอรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร จึงทําใหมีความเขาใจในการใช
Menu หรือ Icon ตางๆ ในการทํางาน แตยังขาดทักษะในเรื่องการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop) สรางและ
ปรับเปลี่ยนรูปภาพได การใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD และการใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web
Browser) เขาถึงและแสดงขอมูลในเว็บไซต (Web Site) จึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอกอุดม จายอั้น (2558, หนา 59-70) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับ มาก อันดับแรก ดานเจตคติ พบว า
ผูบริหารสงเสริมการเรียนรูแกผูที่สนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา ดานความรู พบวา ผูบริหารมีความรูเกี่ยวกับ
การสืบค นข อมูล ทางอินเทอรเน็ ตด วยโปรแกรมชวยในการสืบ คน เช น Google, Yahoo, Sanook เปนต น และดาน
ทักษะ พบวา ผูบริหารสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook
เปนตน 2) การจัดระบบสารสนเทศของผูบริห ารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ ร าษฎรธานี เขต 1 อยูใ นระดั บ มาก ประกอบด วย ด านการเก็บ รวบรวมข อมู ล พบวา ใน
ภาพรวมการจั ดระบบสารสนเทศในสถานศึ กษาอยูใ นระดับ มาก ได แก สถานศึ กษาไดม อบหมายให บุค คลที่มี ความ
เหมาะสมดําเนินการรวบรวมขอมูล สถานศึกษามี การรวบรวมขอมูลโดยการจัดกลุมและจําแนกขอมูลเปนระบบ และ
สถานศึ กษามี การชี้ แจงวิธีการใชเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมขอมู ลแกผูใ หขอมู ลไดท ราบทุ กครั้ง ดานการตรวจสอบ
ขอมู ล พบวา ในภาพรวมการจัด ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยูใ นระดั บมาก ได แก สถานศึกษาจัดบุ คลากรที่ มี
ความรู ความเขาใจในการดําเนินการตรวจสอบขอมูล สถานศึกษามีการดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหสมบูรณ ตรงตาม
ความตองการของผูใชขอมูล และสถานศึกษากําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดานการประมวลผลขอมูล
ในภาพรวมการจั ด ระบบสารสนเทศในสถานศึ กษาอยู ในระดั บ มาก ได แ ก สถานศึ กษามี การจัด บุ คลากรที่ มี ความรู
ความสามารถมาดําเนินการประมวลผลข อมูล สถานศึกษามี เครื่ องมือที่ ใช ในการประมวลผลขอมูล ที่ ทันสมั ย และมี
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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 และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การยอมรับวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่
เร็ว ถูกตองแมนยํา และทันการณ สวนขอที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความรั บผิดชอบตอขอมู ล ที่นํามาใช มีการอางอิ ง
แหลงที่มา รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตางๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานแตละคนมีคุณลักษณะ
สวนบุ คคลที่แ ตกตางกัน จึ งทํ าให ขาดความตระหนั กในความรับ ผิด ชอบตอข อมู ลที่ นํามาใช มีการอ างอิง แหล งที่ ม า
รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมนิจ ปรีเปรม (2554, หนา 86-93)
ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ดังนี้ ดานสมรรถนะ
ดานเจตคติ ดานสมรรถนะดานความรู และดานสมรรถนะดานทักษะ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 1) ดาน
ความรู ผูบ ริ ห ารมี ความรู เ กี่ ยวกั บ การสื บ ค นข อมูล ทางอิ นเทอร เ น็ ต ดวยโปรแกรมช วยในการสื บ คน เช น Google,
Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉลี่ยมากที่ สุด และผูบริหารมีความรู ในดานการปองกันระบบจากไวรั สคอมพิวเตอร มี
คาเฉลี่ ย นอยที่ สุด 2) ด านทั กษะ ผูบ ริ หารมีค วามรู เ กี่ย วกั บการสื บ ค นข อมูล ทางอิ นเทอรเ น็ ต ดวยโปรแกรมชวยใน
การสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และผูบริหารสามารถแกปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3) ดานเจตคติ ผูบริหารเปดใจยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมั ย ใหม ในแบบต างๆ มี ค าเฉลี่ย มากที่ สุด และผูบ ริ หารมีค วามประสงค จะถ ายทอดความรู ดานคอมพิวเตอร ให แ ก
ผูรวมงานและบุคคลที่สนใจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ผลการสัมภาษณผูบริหารเขตการเดินรถที่ 5 ไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ดังนี้
2.1 ดานความรู (Knowledge) พนักงานที่ปฏิบัติงานและมีสวนเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โทรศัพ ทมือถือ และระบบงานอยูในระดับปานกลาง แตไมสามารถ
นํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานขั้นสูงได เนื่องจากยังขาดความรูในการใชงาน ทั้งนี้ควรมีการพั ฒนาพนัก งานให มี
ความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ มมากขึ้น โดยใหมี การจั ดอบรมการใชค อมพิวเตอร และส งเสริ มใหมี การอบรม
เกี่ยวกับระบบ GPS, E-ticket รวมทั้งพนักงานควรมีความตั้งใจ มุงมั่นที่จะเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถ
นํามาประยุ กตใชในการทํางาน และเปนการพัฒนาศั กยภาพของตนเองก อนที่จะมีการโอนยายหรือแตงตั้ งเขาปฏิบั ติ
หนาที่ในตําแหนงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งในการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบใน
หนาที่ป ระจําติ ดภารกิจ ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิ จัยของ อรรถพล กิต ติธนาชั ย (2555, หน า 80-91) ศึ กษาวิจั ยเรื่อง
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สัมพันธตอสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ผลการวิจัยพบวา 1) ดานพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน พบวา นักเรียน
สวนใหญ เปนนักเรียนหญิง มีผลการเรียนอยูในระดับดี มีพ ฤติกรรมการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศอยู ระดับมาก โดยมี
พฤติกรรมการใชระดับมาก 2 ดาน คือ ดานความรู และด านเจตคติ 2) ดานความรูของนักเรียน พบวา มี พฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานความรูอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ลําดับ
แรกคื อ ขั้ นการวิ เ คราะห ลํ าดับ สุ ด ท ายคื อ ขั้ นความเข าใจ 3) ด านเจตคติ ของนั กเรี ย น พบว า มี พฤติ กรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานเจตคติอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานเจตคติ ลําดับแรกคื อ
ขั้นการรั บหรือการใหความสนใจ รองลงมาคือ ขั้ นการให คานิยม และลําดั บสุดทายอยูในระดับปานกลางคือ ขั้นการ
ตอบสนอง 4) ดานการปฏิบัติของนักเรียน พบวา มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปฏิบัติของนักเรียนอยู
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ในระดับ มาก โดยมี พฤติกรรมการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศด านการปฏิบั ติของนั กเรี ยน ลําดับแรกคื อ ขั้นเลียนแบบ
รองลงมาคือ ขั้นการทําโดยยึดแบบ และลําดับสุดทายอยูในระดับปานกลางคือ ขั้นทําในสถานการณตางๆ 5) สมรรถนะ
ของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะลําดับแรกคือ
สมรรถนะในการสื่อสาร รองลงมาคือ สมรรถนะความสามารถในการคิด และลําดับสุดทายคือ สมรรถนะความสามารถ
ในการแก ป ญ หา 6) เพศกั บสมรรถนะของนั กเรี ยนพบว า เพศมีค วามสัม พั นธ ตอสมรรถนะนั กเรี ย นโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) อยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 7) ระดับชั้นมีความสัมพันธต อ
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) พนักงานที่ ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง และพนักงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรจะมีทักษะในการใชงานอยูใน
ระดับนอยหรือใชแคพอเปนเทานั้น ดังนั้นควรใหมีการจัดอบรมพนักงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับปานกลางอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น สวนพนักงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร
จะมีทักษะในการใชงานอยูในระดับนอยหรือใชแคพอเปน ควรไดรับการสอนงานเบื้องตนจากผูบังคับบัญชา หรื อเพื่อน
รวมงานที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหใชงานเปนทุกคน และควรใหมีการติดตามผลการนําไปใชงาน
ดวย ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี ยา จารุ ภูมิ (2559, หนา 108-114) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของ
บุคลากรด านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อรองรั บเศรษฐกิจดิจิทั ลของหน วยงานราชการ : กรณีศึ กษาศูนยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงการคลัง ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา สมรรถนะปจจุบันของบุคลากรอยูในระดับสูงกวา
สมรรถนะที่กําหนดไวตามมาตรฐาน ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในแตละตําแหนงงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกดาน ไดแก ดานสมรรถนะที่จําเปนใน
งาน ดานสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานทักษะ และดานความรู ตามลําดับ 2) ความตองการสมรรถนะ
ของบุคลากรในสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา สมรรถนะปจจุบันของ
บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในปจจุบันนั้นตองการไดรับการ
พัฒนาในหลายๆ ดาน เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ดานความรูที่จําเปนในกฎหมายเปน
ดานที่มีความตองการพัฒนาสูงที่สุด ทักษะการใชภาษาอังกฤษ เปนดานที่มีความตองการพัฒนารองลงมา ทักษะการใช
คอมพิ วเตอร เ ป นทักษะที่ มี ค วามต องการพั ฒ นาน อยที่ สุ ด ทั กษะในการจั ด การข อมู ล เป นทั กษะที่ มี ค วามจํ าเป นใน
การพัฒนาเปนอยางมาก การมุงผลสัมฤทธิ์ บุคลากรขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกันในองคกร
ทํ าให บ างครั้ ง งานที่ มุ ง หวั ง ไม เ ป นไปตามเป าหมายที่ ไ ด กําหนดไว 3) แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพรอมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลพบวา การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่สามารถรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลไดนั้น ควรมีการเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเปนอยางมาก
2.3 ด านคุ ณลั ก ษณะส วนบุ ค คล (Attribute) พนั กงานที่ มี ส วนเกี่ ย วข องกั บ ระบบงานด านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งทางตรงและทางออมจะมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สวนพนักงานที่มี
อายุมากกวา 49 ป จะมีความสนใจตอเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอยและไมคอยใหความสําคัญ ดังนั้น พนักงานควร
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิด มุมมองต อการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและใสใ จ เรียนรู และฝกฝนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเองเพิ่มขึ้น หากพบปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยกัน ทั้งนี้เขตการเดินรถที่
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรสงเสริมพนักงานใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงาน ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ เขมนิ จ ปรีเ ปรม (2554, หนา 86-93) ศึกษาวิ จัยเรื่ อง สมรรถนะด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ การบริ หารระบบสารสนเทศของผูบริหาร สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ดังนี้ ดานสมรรถนะดานเจตคติ ดานสมรรถนะ
ดานความรู และดานสมรรถนะดานทักษะ ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1) สมรรถนะดานความรู โดยภาพรวมอยู
ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาเป น รายข ออยู ใ นระดั บ มากทุ กข อ โดยผู บ ริ ห ารมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การสื บ ค นข อมู ล ทาง
อินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ผูบริหารมีความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณการบันทึกขอมูลตางๆ เชน CD, Flash Drive, External Hard Disk ฯลฯ จาก
การศึ กษาด วยตนเอง และผู บริ ห ารมี ค วามรู ใ นดานการป องกั นระบบจากไวรั สคอมพิวเตอร มี ค าเฉลี่ ยน อยที่สุ ด 2)
สมรรถนะดานทักษะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีความรู
เกี่ยวกับ การสืบค นขอมูลทางอินเทอรเน็ตด วยโปรแกรมชวยในการสืบคน เชน Google, Yahoo, Sanook ฯลฯ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนางาน
และผูบริหารสามารถแกปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3) สมรรถนะดานเจตคติ
โดยภาพรวมอยูใ นระดั บมาก เมื่ อพิจารณาเป นรายข ออยูในระดับ มากทุกขอ โดยผู บริ หารเปดใจยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมใ นแบบตางๆ มี คาเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือ ผูบริ หารเห็นประโยชน ในการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการบริหาร และผูบริหารมีความประสงคจะถายทอดความรูดานคอมพิวเตอรใหแก
ผูรวมงานและบุคคลที่สนใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 เขตการเดิ นรถที่ 5 องค การขนส งมวลชนกรุ ง เทพ ควรพั ฒ นาสมรรถนะด านความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานทุกคนใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นสมรรถนะ
ระดับดีมาก เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานในทุกตําแหนงงานอยางมาก หาก
พนักงานมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีมาก จะชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกพนักงานอยางเรงดวน คือ
1.2.1 ดานความรู (Knowledge) ควรพัฒนาความรูในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop)
สรางและปรับเปลี่ยนรูปภาพใหแกพนักงานระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ของ
ตําแหนงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน งานประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตนควรมีการพัฒนาความรู
ในการใชโปรแกรมเขียน/บันทึกขอมูลลงแผน CD/DVD เชน โปรแกรม Nero Burning Rom ใหแกพนักงานทุกคน
เพื่ อใหพ นั กงานสามารถบั นทึ กงานของตนเองเก็ บ ไวไ ด และควรพั ฒ นาความรู ใ นดานการป องกั นระบบจากไวรั ส
คอมพิวเตอรใหแกพนักงาน ทุกคน เพื่อใหพนักงานสามารถปองกันความเสียหายของขอมูลในงานของตนเองได
1.2.2 ดานทักษะ (Skill) ที่ควรพัฒนาความสามารถในการใชโปรแกรมการจัดการภาพ (Photoshop)
สร างและปรับ เปลี่ ย นรู ป ภาพได ใ หแ ก พนั กงาน เพื่อเพิ่ม ความสามารถให ม ากขึ้ นจนเกิ ดความชํ านาญ และควรให
ความสําคั ญ ในการจัด ฝ กอบรมระบบสารสนเทศใหม ๆ รวมทั้ ง ส งเสริ มให มี ทั กษะเกี่ย วกั บระบบ E-ticket ที่ ใ ช ใ น
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญในการใชงาน โดยจัดอบรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 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 พนักงานที่มี ตําแหน งงานระดับ 3 และ 5 และพนักงานที่มีอายุง าน 21 ป ขึ้นไป เพื่อใหพ นักงานเหล านี้ สามารถ
คนควาและเผยแพรขอมูลเพื่อการสื่อสาร และสามารถใหคําแนะนําแกพนักงานที่อยูในการดูแลได
1.2.3 ด านลั กษณะส วนบุ ค คล (Attribute) ที่ ค วรพั ฒ นาในเรื่ องของความรั บ ผิ ด ชอบต อ ข อมู ล ที่
นํามาใช มีการอางอิงแหลงที่มา รวมทั้งไมทําการอันใดที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตางๆ ใหแกพนักงานทุกคน ควรพัฒนา
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พนักงานใหมีความมุ งมั่นในการพัฒนาตนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่ อง อีกทั้ง กระตุนให พนักงานมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ แนะนํา ชวยเหลือผูอื่นในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเสมอ และทําใหพนักงานทุกคน
ยอมรับวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่เร็ว ถูกตอง แมนยํา และทันการณ
1.3 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรจัดใหพนักงานสลับหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ใน
การทํางาน เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความกระตือรือรนพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายได
1.4 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุง เทพ ควรสร างวัฒ นธรรมองคกรเพื่ อ ใหพนั กงานเห็ น
คุณคาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน และติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานเปนระยะๆ
1.5 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรนําสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
สวนหนึ่งของเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานของพนักงานในระดับที่สูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอประสิทธิผลของสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริการจัดการในเขตการเดินรถที่ 5
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.3 ควรศึกษาการจั ดการเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ สง ผลต อประสิ ทธิภ าพในการทํ างานในหน วยงานเขต
การเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.4 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในเขตการเดินรถ
อื่นๆ
2.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานของพนักงานระหวางเขต
การเดินรถตางๆ
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บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออมนอย
Organization Atmosphere and Organization Loyalty of KrungThai Bank
PCL Personnel Under Omnoi Area Office
ภัสสร ศรีรุงเรืองชัย
Phatsorn//Srirungruangchai
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ*
ดร.สิทธิชัย ฝรัง่ ทอง**
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักงานเขตออมนอย/2) ศึกษาความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขต
ออมนอย และ/3) เปรียบเทียบบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออม
นอย จํ าแนกตามระดั บ ความผู กพั นของพนั กงาน กลุ มตั วอย างที่ ใ ช ในการวิ จัย คือพนั กงานธนาคารกรุ ง ไทย จํ ากั ด
(มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย จํานวน 129 คน สุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .94 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคาที
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยในภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ
ดานโครงสราง ด านความจงรักภักดี /ความมุง มั่น ด านมาตรฐาน ดานการสนับ สนุน ดานการยอมรับ และดานความ
รับผิดชอบ 2) ความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุ งไทย สวนใหญมีความผู กพันในระดับมาก และ 3) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาพรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน
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.
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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
ปจจุบันมี การแข งขันดานกําไรและผลประกอบการระหวางสถาบันการเงินมากขึ้น อี กทั้งการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมั ยเขามาทดแทนการปฏิ บัติ งานของพนักงาน ซึ่ งอาจมีผลตอบรรยากาศและความผู กพั นของพนักงานที่ มีต อ
องคกร ทําใหพนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน ถาบรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมจะ
สงผลใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความผูกพัน หมายความวา ถาผูบริหารสามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศใน
การทํางานใหเหมาะสมยอมจะสงผลตอการจูงใจบุคลากรภายในองคกร เปรียบเสมือนวันที่อากาศดี ทองฟาแจมใส ทุก
คนยอมอยากที่จะทํางานใหไดผลดีที่สุด แตถาในองคกรที่บรรยากาศไมดีแลว ยอมทําใหบุคลากรในองคกรไมรูสึกจูงใจที่
จะทํ างาน ซึ่ งก็ เปรียบเสมือนองค กรที่อากาศไมดี ท องฟามื ดครึ้ม อยู ตลอดเวลา บุค ลากรภายในองคกรก็ อยากที่จะ
พักผ อนหลบฝน ไม มีใ ครอยากทํางาน บรรยากาศองคกรเป นตั วแปรที่สํ าคั ญในการศึกษาองคกรของมนุ ษย เป นสิ่ ง
เชื่อมโยงระหวางลักษณะที่มองเห็นไดขององคกร เชน โครงสรางกฎเกณฑ แบบความเปนผูนําและขวัญกับพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงาน เปนตน บรรยากาศองคกร จะเปนความรูสึกของการปฏิบัติงานตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคกร จะมี
อิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมตอทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (Litwin & Stringer, 2002, p.65 อางถึงใน ดวงตะวัน
คุนาเลา และคณะ,/2557,/หนา 1)/ดัง นั้น หากต องการปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพั ฒนาองคกรแล ว สิ่ งที่ นักพั ฒนา
องคกรจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอื่นคือ บรรยากาศองคกร เพราะบรรยากาศองคกรไดรับการสั่งสมมาจากความ
เปนมาของวัฒนธรรมและกลยุทธขององคกร ตั้งแตอดีต แนวความคิดของ บราวนและโมเบิรก สอดคลองกับแนวความคิด
ของ เฮลริเจล และสโลคัม (Hellrigele/&/Slocum, 1974, p.430 อางถึงใน มนตรี ศรีจันทรอินทร, 2559, หนา 2) ที่มี
ความเห็นวาผูบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอบรรยากาศขององคกร เพราะบรรยากาศองคกรจะชวยใหนักบริหาร
วางแผนที่ จะเปลี่ ย นแปลงได ดี ขึ้น นอกจากจะเป นการเสนอหรื อสนองบรรยากาศที่ส ร างเสริ ม ความพึ ง พอใจ ของ
ผูปฏิบัติงานแลว จะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวจะบรรลุเปาหมาย ขององคกรไดเร็วขึ้น
สวนความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การสรางความผูกพันตอองคกรจึงถือเปนวิธีการของผูบริหารในการที่ทําใหองคกรสามารถรักษาบุคลากรไวกับ
องคกรไดนาน ความผูกพันตอองคกรถือเปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององคกรอยางแทจริง สามารถเห็นได
อยางชัด เจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การเขา-ออกงาน การขอยาย หากคนในองคกรมี ความผูกพันที่ดีต อ
องคกรแลวก็จะมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย
สรญา มุกดา (2556, หนา 1) กลาววาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรไดน านกวา และ
เต็มใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยที่สามารถแสดงถึงความสําเร็จขององคกรได
อยางมั่นคง และมีความนาเชื่อถือไดมากกวาความพึงพอใจในงาน ดังนั้นบรรยากาศและความผูกพันของคนในองคกร จึง
มีความสําคัญยิ่ง ที่จะทําใหสมาชิกในองคกรมีความสามัคคี มีความรักใครกลมเกลียว มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อีก
ทั้งผูนําองคกรยังมั่ นใจไดวาบุคลากรในองคกรสามารถทํางานทุ กงานดวยความเต็มใจ และทุมเทเพื่อบรรลุ เปาหมาย
ตามที่ไดวางแผนไว
จากความสําคัญของบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกั บ
บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออม
นอย เพื่อเสนอผลการวิจัยใหผูบริหารไดรับทราบความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรและระดับ
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ความผูกพันองคกรของพนั กงานธนาคารกรุง ไทย จํากัด (มหาชน)/สั งกั ดสํ านั กงานเขตออมน อย และอาจจะใชเ ป น
แนวทางในการพัฒนาบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย ให
เหมาะสมแกการทํางานของพนักงานมากขึ้น อันที่ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีพรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน
ใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/
สังกัดสํานักงานเขตออมนอย
2. เพื่ อศึ กษาระดั บ ความผู กพั นองค กรของพนั กงานธนาคารกรุ ง ไทย จํ ากั ด (มหาชน)/สั ง กั ด สํ านั กงาน
เขตออมนอย
3. เพื่อเปรี ย บเทีย บความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ บรรยากาศภายในองค กรของพนักงานธนาคารกรุง ไทย จํากั ด
(มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย จําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขต
ออมนอย รวมจํ านวน 172/คน จาก 14/สาขา ได แก สํ านั กงานเขตออมน อย สาขาบิ๊ กซี มหาชั ย สาขาพอรโ ต ชิโ น
พระราม 2 สาขาพุทธมณฑลสาย 4 สาขาพันทายนรสิงห (ถนนพระราม 2 กม. 17) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
สาขาตลาดมหาชัย สาขาโกรกกราก สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สาขาสมุทรสาคร สาขากระทุมแบน สาขาเพชรเกษม 91
(ออมน อย) สาขาบ านแพ วและสาขาโพธิ์แ จ (ฝายบริห ารทรั พยากรบุ คคล ธนาคารกรุ งไทย จํ ากั ด (มหาชน)/เดือน
มกราคม 2561) เลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 129 คน จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie and Morgen
(1970, p.608)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นแบบสอบถาม (Questionnaire)/โดยผู วิจัย ได ศึ กษาค นคว าเนื้ อหา
เกี่ยวกับบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรจากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ จากเอกสารตําราและเว็บไซดตลอดทั้ง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 ความผูกพัน องคกร เปนการสอบถามความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)/สังกัดสํานักงานเขตออมนอย ดานความจิตใจ ดานการคงอยูกับ
องคกร และดานบรรทัดฐาน จํานวน 9/ขอ
สวนที่ 3/บรรยากาศภายในองคกรของพนักงาน เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบ ถาม
เกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของธนาคารกรุง ไทยจํ ากัด (มหาชน)/สังกั ดสํานั กงานเขตอ อมนอย ดานโครงสราง
ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับ ดาน การสนับสนุน และดานความจงรักภักดี/ความมุงมั่น จํานวน
24
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ มี ลักษณะเป นคําถามปลายเปด เพื่ อให ผูตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะ
ในประเด็นอื่น ๆ ที่ตองการใหธนาคารปรับปรุง
เมื่ อผู วิจัยไดส รางแบบสอบถามเรี ยบรอยแลว ได นําแบบสอบถามใหอาจารยที่ ปรึ กษาและผูเ ชี่ย วชาญ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ แลว
นําแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลดังกลาวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.94
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปสอบถามพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาในสั งกัดเขตออมนอย ตามจํานวนที่กําหนดในตาราง การกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางแยกตามสาขา รวมจํานวน
ทั้งหมด 129 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota/sampling) และนําแบบสอบถามที่พนักงานตอบ
มาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและนําขอมูลไปวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความผูกพันองคกรของพนักงานโดยใชคาความถี่
(Frequency)/และคารอยละ (Percentage)
4.2 วิเ คราะห ข อมู ล ความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ บรรยากาศภายในองค กรของพนั กงาน โดยใช ค าเฉลี่ ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงาน เมื่อแยกตามระดับ
ความผูกพันของพนักงานโดยใชคา t-test
ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย บรรยากาศภายในองคกรกับ ความผูกพันองค กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สังกัดสํานักงานเขตออมนอย พบวา
1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-35/ป
มีส ถานภาพ สมรส มีร ะดั บการศึ กษาปริญ ญาตรี มี รายได เฉลี่ย ตอเดื อน 15,000-25,000 บาท มี ตําแหนง งานเป น
เจาหนาที่ และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5-10 ป
2. การวิเคราะหระดับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย เมื่อพิจารณาในดานจิตใจ ดานการคง
อยูกับองคกร และดานบรรทัดฐานพบวา
ดานจิตใจ พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องความรักและภาคภูมิใจใน
องคกรที่ทํางาน รองลงมามีความชื่นชอบนโยบายและวิธีการบริหารงานของผูบริหาร และพรอมและยินดีอุทิศแรงกาย
แรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง ตามลําดับ
ดานการคงอยูกับองคกร พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องมีความพอใจ
และผูกพันในการปฏิบัติงานที่องคกรนี้ รองลงมามีความพอใจกับผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรนี้ และจะไม
ลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อื่น แมวาองคกรอื่นมีผลประโยชนตอบแทนทีด่ ีกวา ตามลําดับ
ดานบรรทัดฐาน พนักงานสวนใหญมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก ในเรื่องเชื่อวาบุคคลตองมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รองลงมาเชื่อวาบุคคลตองมีความจงรักภักดีตอองคกร สวนความผูกพันในเรื่อง
ความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน พนักงานสวนใหญมีความผูกพันระดับปานกลาง
3. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคาร กรุงไทย พบวา พนักงาน
ธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรโดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน อยูในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ คือ ดานโครงสราง ดานควางจงรักภักดี
ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุน ดานการยอมรับ และดานความรับผิดชอบ เมื่อแยกตามรายขอในแตละดานพบวา
ดานโครงสร าง พนั กงานธนาคารกรุง ไทยมีค วามคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บบรรยากาศภายในองคกร อยูใ นระดั บ
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ มีการกําหนดโครงสราง การบริ หารงานชัดเจน มีการกําหนด
บทบาทหน าที่ใ นตํ าแหน งงานชั ดเจน มีกฎระเบีย บ ข อบั งคั บ และแนวปฏิบั ติในการปฏิบั ติงานชั ดเจน รองลงมา มี
การกําหนดจํานวนภาระงานที่เหมาะสมกับตําแหนง
ดานมาตรฐาน พนักงานธนาคารกรุ งไทยมีค วามคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ บรรยากาศภายในองคกร อยู ในระดั บ
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับค าเฉลี่ ยจากมากไปน อยดังนี้ มี การกําหนดมาตรฐานการปฏิบั ติไว อย างชั ดเจน รองลงมา
การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการพัฒนา/การนําเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ดานความรับผิดชอบ พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ
เห็นดวยทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ หัวหนางานใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
รองลงมา/หัวหนางานมอบหมายงานที่ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกทาทายความรูความสามารถ หัวหนางานเปดโอกาส
ใหพนักงานแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง และหัวหนางานมีความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่สําคัญหรือมีความเสี่ยงสูง
ดานการยอมรับ พนั กงานธนาคารกรุง ไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บรรยากาศภายในองคกร อยูในระดั บ
เห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 1 ขอ คือองคกรมีการยกยองชมเชยแกผูที่ปฏิบัติงานดี และอยูในระดับเห็นดวย จํานวน 3 ขอ
ดังนี้ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ หัวหนางานและเพื่อนรวมงานใหเกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา องคกรให
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่คุมคา และเพื่อนรวมงานยอมรับในความรูความสามารถของกันและกัน
ดานการสนับสนุน พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร อยูในระดับ
เห็นดวยทุ กขอ เรี ยงลําดับ คาเฉลี่ย จากมากไปนอยดัง นี้ องคกรสงเสริ มและสนับ สนุนใหพ นักงานเขารับการฝกอบรม
พัฒนาความรูความสามารถ หัวหนางานและเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือและใหกําลังใจซึ่งกันและกันเสมอ/รองลงมา
องคกรเปดโอกาสใหผูที่มีความรูความสามารถเลื่อนตําแหนงงานที่สูงขึ้น/และหัวหนางานมีความยืดหยุนในการทํางาน
ตามความเหมาะสม
ดานความจงรักภักดี/ความมุงมั่น พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร
อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 1 ขอ คือมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร และอยูในระดับ
เห็นดวย จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ มีความภูมิใจที่ไดทํางาน และเปนสวนหนึ่งในองคกร
รองลงมา มี ค วามผู กพัน และความรู สึกเป นเจ าของรวมกั บทุ กคนในองค กร และปฏิ บั ติง านโดยคํานึ ง ถึง ประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนก
ตามระดับความผูกพันของพนักงาน พบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาพรวม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามระดับความผูกพันของพนักงาน เมื่อพิจารณาความผูกพันองคกร
เปนรายดาน พบวา
ดานจิตใจ พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร ดานจิตใจ ในเรื่องความรักและภาคภูมิใจ
ในองคกรที่ทํางานอยู ความพรอมและยินดีอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง และความชื่น
ชอบนโยบายและวิ ธีการบริ หารงานของผู บ ริ หารแตกต างกั น มีค วามคิ ด เห็นเกี่ ยวกั บ บรรยากาศภายในองค กร ใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มี
ระดั บความผูกพั นองคกรดานจิต ใจ ในเรื่องความรักและภาคภูมิใ จในองคกรที่ทํ างานอยู แตกตางกัน มี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร ดานโครงสราง ความรับผิดชอบ การยอมรับ และการสนับสนุน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ/.05/นอกนั้นไมแตกตางกัน สวนพนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกรดาน
จิตใจในเรื่อง ความพร อมและยิ นดีอุทิศ แรงกายแรงใจในการทํ างานใหองคกรเจริญเติบโตรุง เรือง และความชื่นชอบ
นโยบายและวิธีการบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยาการภายในองคกร ดานโครงสราง
มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี /ความมุงมั่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ดานการคงอยูกับองคกร พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร ดานการคงอยูกับองคกร
ในเรื่องความพอใจและผูกพันในการปฏิบัติ งานที่ องคกรนี้ /จะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อื่น แมวาองค กรอื่นมี
ผลประโยชนต อบแทนที่ ดีกวา /และพอใจกั บผลประโยชน ตอบแทนที่ไ ดรั บจากองค กรนี้แ ตกตางกั น มีค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกรดานการคงอยูกับองคกร ในเรื่องความพอใจและผูกพัน ใน
การปฏิบัติงานที่องคกรนี้ จะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อื่น แมวาองคกรอื่นมีผลประโยชนตอบแทนที่ดีกวา และ
พอใจกับผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรนี้แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร ดา น
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โครงสราง มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี /ความมุงมั่น แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดานบรรทัดฐาน พนักงานธนาคารกรุ งไทยที่มีระดับความผูกพั นองค กร ด านบรรทัดฐาน ในเรื่องเชื่อว า
บุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน บุคคลตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และบุคคลตองมี
ความจงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีระดับความผูกพันองคกร
ดานบรรทัดฐาน ในเรื่องเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน บุคคลตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย และบุคคลตองมีความจงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร ดาน
โครงสราง มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ การสนับสนุน และความจงรักภักดี /ความมุงมั่น แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่องบรรยากาศภายในองค กรกั บความผู กพันองค กรของพนั กงานธนาคารกรุ งไทย จํากั ด
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตออมนอย สามารถอภิปรายผลดังนี้
การวิเคราะหระดับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากการศึกษาพบวา ดานจิตใจพนักงานมี
ระดับความรูสึกผูกพันองคกรในเรื่องความรักและภาคภูมิใจในองคกรที่ทํางานอยู ชื่นชอบนโยบายและวิธีการบริหารงาน
ของผูบริหาร และพรอมที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานใหองคกรเจริญเติบโตรุงเรือง ดานการคงอยูกับองคกร
พนั กงานมี ร ะดั บ ความรู สึ ก ผู กพั นองค กรในเรื่ องของความพอใจและผู กพั นในการปฏิ บั ติ ง านที่ องค กรนี้ /พอใจกั บ
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคกรนี้และจะไมลาออกหรือขอยายไปทํางานที่อื่น แมวาองคกรอื่นมีผลประโยชน
ตอบแทนที่ดีกวา ดานบรรทัดฐาน พนักงานมีระดับความรูสึกผูกพันองคกรซึ่งเชื่อวาบุคคลตองมีความรับผิดชอบตองาน
ที่ไดรับมอบหมาย มีความจงรักภักดีตอองคกร และพรอมที่จะอุทิศตนใหกับการทํางาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
แนวคิดของ อเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1990, p.89) พบวาตัวแปรพื้นฐานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร
ด านจิ ต ใจ คื อ คุ ณลั ก ษณะส วนบุ ค คล คุ ณลั ก ษณะของงาน ประสบการณ ใ นการทํ า งาน คุ ณลั กษณะขององค ก ร
ปจจัยพื้ นฐานที่ สงผลต อความผูกพัน ดานการคงอยู กับองค กร คือ จํานวนหรือขนาดของสิ่งของที่ลงทุ นไปกับ องคกร
ไดแก อายุ ระยะเวลาการเปนสมาชิกขององคกร เงินบํานาญ สถานภาพของตําแหนง และตัวแปรที่สงผลตอความผูกพัน
ตอองคกรดานบรรทัดฐาน ไดแก ประสบการณทางสังคมที่ผานมาของบุคคลนั้นและครอบครัว ความผูกพันกับผูรวมงาน
อื่นๆ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรพรรณ ภักดี (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความผูกพันตอองคกรที่มี
ผลตอพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ
ตอนลาง/พบวา ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกรและดานบรรทัดฐาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
โดยความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดี
ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย/จากการศึกษาพบวา
กลุมพนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน ไดแก ดาน
โครงสร าง ด า นมาตรฐาน ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด านการยอมรั บ ด านการสนั บ สนุ น และด านความจงรั กภั กดี /
ความมุงมั่น สามารถอธิบายไดดังนี้ เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเปนสถาบันการเงินของรัฐที่มีความมั่นคงทําใหพนักงานมี
ความภูมิใจและเชื่อมั่นตอการทํางานอยูที่องคกรแหงนี้ ทําใหปรารถนาที่จะปฏิบัติงานที่องคกรนี้ตลอดไป ซึ่งจะสงผลตอ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งองคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานและบทบาทหนาที่ของตําแหนงงาน พรอม
ทั้ ง กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านอย า งชั ด เจน พร อ มทั้ ง มี การนํ า เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ง านมาใช ใ น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหนางานใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และมีการยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน มี
การสงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมพัฒนาความรู ความสามารถ และพนักงานมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายที่องคกรวางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968, pp.8182) พบว า สายการบัง คับ บัญ ชากฎระเบี ยบขอบัง คั บ การบริห ารจัด การ บุค ลากรที่มี การรั บรู ตางกั นจะก อใหเ กิ ด
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บรรยากาศองคกรที่แตกตางกันดวย โครงสรางขององคกรมีผลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร การรับรูของบุคลากร
หรือสมาชิกในองคกร เกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานหรือผลงานและความคาดหวังตามมาตรฐานที่กําหนด ความสําเร็จ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการตั้งความหวังไวสูงหรือต่ําเกินไป จะสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และกอใหเกิดการรับรูตอบรรยากาศองคกรที่แตกตางกัน บุคลากรมีการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับงานและปริมาณของงาน
ที่ตองทําจะเกี่ยวของโดยตรงที่จะทําใหงานบรรลุความสําเร็จ มีอิสระที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความพึงพอใจใน
งาน ทําใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในงานได/พนักงานในองคกรรูสึกวามีความสมดุลระหวางงานที่ทําไปกับผลตอบแทน
ที่ไดรับ ซึ่งผลตอบแทนในที่นี้ก็ไมไดหมายถึงเฉพาะดานเงินเพียงอยางเดียว องคกรที่มีการสนับสนุนชวยเหลือเกื้อ กูล
กระตุนสงเสริมใหมีความรักความอบอุน มีความไววางใจ ซึ่งกันและกัน จะทําใหบุคลากรในองคกรมีความเขมแข็งเปน
มิตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดความรวมมือ เกิดทัศนคติที่ดี ไววางใจซึ่งกัน จะมีผลตอความยึดมั่นในงานและยึดมั่น
ผู กพั นองค กร ถึ ง แม ง านที่ ทํ าจะหนั ก แต บุ ค ลากรจะเกิ ด ความพึ ง พอใจและทุ ม กํ า ลั ง ให กับ งานอย างเต็ ม ที่ /ความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตยของบุคลากรหรือของกลุม ความรูสึกของความเปนเจาขององคกร ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
คานิ ยม เอกลักษณ เป าหมายของบุค ลากรตอองค กร การคํ านึง ถึ ง ประโยชนส วนตน การไม แ ยกกั นจากกลุ ม การมี
สวนรวมของกลุมในองคกร ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและบรรยากาศองคกรดีขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในองคกร องคกร
มีความแข็งแกรงมั่นคง/มีคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลลิตา จันทรงาม (2559, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ กลุมลูกคาบุคคล พบวา ความผูกพันตอองคการ
โดยรวมมี ระดั บความคิด เห็ นอยูใ นระดั บ มาก ป จจั ยที่ สง ผลต อความผูกพันตอองค การของพนักงานธนาคารออมสิ น
สํานักงานใหญ กลุมลูกค าบุคคล พบวาความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน การพัฒนาการทํางาน ทัศ นคติที่มี ตอเพื่อน
รวมงาน ภาวะผูนํา และคาตอบแทน ทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม โดยที่ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา ดานทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน ดานการพัฒนาการทํางาน และดานคาตอบแทน มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยดานความคาดหวังที่จะกาวหน าในหนาที่การงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา /และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เมษา เจริญโชควิทยา (2558, หนา 1)/ศึกษาเรื่อง การรับรูความสัมพันธในองคกรที่สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรผานความผูกพันดานจิตใจตอองคกรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห
ฝายภาคใตและภาคตะวันตก พบวาดานโครงสรางมีอิทธิพลทางบวกตอความผู กพันดานจิตใจตอองคกรและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร การรับรูความสัมพันธในองคกรทางดานสังคมมิทธิพลทางบวกตอความผูกพันดานจิตใจ
ตอองคกรแต ไมมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ความผูกพันดานจิตใจตอองคกรมีอิทธิพล
ทางบวกต อพฤติกรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีข ององค กรและความผู กพันดานจิต ใจต อองค กรเปนตั วแปรกลางระหว าง
การรับรูความสัมพันธในองคกรและสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร การรับรูความสัมพันธในองคกรที่
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรผานความผูกพันดานจิตใจตอองคกรและนําไปสูผลการดําเนินงานของ
องคกรที่ดีลดปญหาตางๆ ภายในองคกรได
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนกตาม
ระดับความผูกพันของพนักงาน ดานจิตใจ ดานบรรทัดฐาน และดานการคงอยูกับองคกร พนักงานธนาคารกรุงไทยมี
ระดั บ ความผู กพั นต อองค กรอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อจํ าแนกตามระดั บ ความผู กพันองค กรของพนั กงานต างกั น พบว า
พนักงานธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ
.05 สอดคลองกับแนวคิดของ อเลน และเมเยอร (Allen & Meyer, 1990, p.89) พบวา ตัวแปรพื้นฐานที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ คือ คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะของงาน ประสบการณใน การทํางาน คุณลักษณะ
ขององคกร ดานบรรทัดฐาน พบวาการที่บุคคลมีแนวโนมวาจะทํางานในองคกรอยางตอเนื่อง เพราะเขาพิจารณาดาน
ตนทุนที่ไดลงทุนไปขณะที่เปนสมาชิกองคกรและจะตองสูญเสียถาจากองคกรไป และองคกรใหผลประโยชนตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จแกตนเหมาะสมและอยูใ นเกณฑที่คุมค าแลว จะส งผลให ความผูกพันด านการคงอยูกับองคกรมี เพิ่มขึ้ น
ในทางตรงกันขามหากรับรูวาตนมีทางเลือกอื่นหรือเห็นวาองคกรใหผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุมแลว ยิ่งมาก
เทาไหรก็จะสงผลใหความผูกพันดานการคงอยูกับองคกรลดลง/และดานการคงอยูกับองคกร พบวาบุคคลมีแนวโนมวา
จะทํางานในองคกรอยางตอเนื่อง ปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร คือ จํานวนหรือขนาด
ของสิ่งของที่ลงทุนไปกับองคกร 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 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเปนพนักงานที่ดี
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง บรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเขตออมนอย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย ควรมีกลยุทธเพื่อสรางความผูกพันองคกรใหเกิดแกพนักงานบางสวนที่ยังคงมีความผูกพัน
องคกรระดับปานกลาง เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความผูกพันองคกรในระดับที่สูงขึ้น
2. ธนาคารกรุงไทย ควรมีกลยุทธเพื่อสรางความผูกพันองคกรใหเกิดแกพนักงานสวนใหญ โดยเฉพาะพัฒนา
ความผูกพันองคกรระดับปานกลางไปสูระดับมากดานบรรทัดฐาน ในเรื่องความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตน ใหกับ
การทํางาน/เพื่อพัฒนาใหพนักงานสวนใหญมีความเชื่อวาบุคคลในองคกรตองอุทิศตนใหกับการทํางาน
3. หัวหนางานของธนาคารกรุ งไทย ควรมี กลยุทธในการสรางบรรยากาศใหเพื่อนรวมงานยอมรับในความรู
ความสามารถของกันและกัน /มีค วามยื ดหยุนในการทํางานตามความเหมาะสม/มีความไววางใจให รับผิด ชอบงาน ที่
สําคัญหรือมีความเสี่ยงสูง ใหผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่คุมคา และเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานแสดงความคิดเห็น
และกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/เพื่อพัฒนาบรรยากาศภายในองคในเรื่องดังกลาวใหมีระดับสูงขึ้น
4. หัวหนางานของธนาคารกรุงไทย ควรรักษาบรรยากาศในเรื่องการยกยองชมเชยแกผูที่ปฏิบัติงานดี และ
ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร
5. ธนาคารกรุงไทย/ควรพัฒนาบรรยากาศองคในทุกๆ/ดานใหดีขึ้นจากเดิม/เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความเห็น
ดวยอยางยิ่ง ซึ่งจะชวยสรางความผูกพันองคกรใหแกพนักงานเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาบรรยากาศภายในองคกรกับความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคาร กรุงไทย ในเขตอื่นๆ หรือ
องคกรอื่น เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งนี้
2. ควรศึ ก ษาบรรยากาศภายในองค ก รที่ ส ง ผลต อ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย/เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานเกิดความผูกพันและมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน
3. ควรศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรตามทัศนคติของพนักงาน เพื่อใหทราบความตองการของ
พนักงานไดอยางลึกซึ้ง อันจะสงผลใหเสริมสรางความผูกพันตอองคกรที่เหมาะสมกั บความตองการของพนักงานได ดี
ยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษากลยุทธการสรางความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
5. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความผู ก พั น องค ก รกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย
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บทคัดยอ
การวิ จัยนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อ 1) ศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บจรรยาบรรณของนั กธุ รกิ จเครื่ องเงิ น เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร จํ าแนกตามป จจั ย ส วนบุ ค คล กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ นั กธุ ร กิ จเครื่ องประดั บ เงิ น เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 82 คน โดยใชสูตรทาโร ยามาเน ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และใชวิธีการสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของนั กธุ ร กิ จเครื่ องประดั บ เงิ น เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อแยกตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 5 ดาน โดย
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคู
แขงขัน ด านจรรยาบรรณต อผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม สวนด านจรรยาบรรณต อหนวยงานราชการมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา นักธุรกิ จเครื่องประดั บเงิ นที่มี อายุและสถานภาพตางกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกั บ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงในกิจการตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิ จเครื่องประดับเงิ น เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ 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 เนื่องจากการแขง ขันที่รุนแรงและ
สภาพแวดล อมที่ เปลี่ย นแปลงอย างรวดเร็ ว จึ งทํ าให ธุร กิจตองบริ หารงานภายใต ค วามผั นผวนและความไมแ นนอน
ผูบริหารหลายคนตัดสินใจดําเนินงานเพียงเพื่อใหธุรกิจอยูรอด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีแตบุคคลรอบขาง จากกรอบ
ความคิดที่วา ขอใหธุรกิจอยูรอดในปจจุบัน สวนเรื่องของอนาคตไวคอยคิดและคอยแกปญหาใหม โดยอางเพียงแตความ
อยู ร อด และมี เป าหมายเพี ย งสร างความมั่ งคั่ ง ของตน นั บว าเปนสิ่ งที่ ไ ม ยั่ง ยื น ซึ่ งกลยุ ทธ ใ นการดํารงอยู (Survival
strategy) ของตนนั้น เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน ในการจัดการเชิงกลยุทธจะใหความสําคัญกับการมีวิสัยทัศนการดําเนินธุรกิจใน
ระยะยาว เพื่อสงเสริมการดํารงอยูอยางยั่งยืนของธุรกิจ ดังนั้น จึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทั้งผูบริหารและนัก
กลยุทธที่จะตองตัดสินใจในกลยุทธของธุรกิจ โดยใหความสําคัญตอจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม (ณัฏฐ
พันธ เขจรนันทน, 2552, หนา 358) นอกจากนี้ แนวคิดในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ (Business ethics) จึงเปนหนทาง
หนึ่งในการเพิ่มคุณคาและความคาดหวังของสังคม องคกรธุรกิจที่มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจยอมเปนที่ศรัทธาและมี
ความเชื่อมั่นตอลูกคา พนักงานและสาธารณชน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552, หนา 1-6)
อยางไรก็ตาม สถานภาพของปญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักธุรกิจในประเทศไทย ยังมีการดําเนินธุรกิจที่
สอแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณและการไมคํานึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม ชุมชน และบุคคล
กลุมตางๆ ที่เกี่ยวของอยูในธุรกิจทุกดาน ไมวาจะเปนในธุรกิจการผลิตบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการกอสราง
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ธุรกิจดานการบริการ การตลาด การเงิน หุน ตลาดหลักทรัพย ธุรกิจสงออก การกระทํา
เชน การปลอยผลิตภัณฑหรือสารที่เปนพิษเขาสูชุมชนทางแมน้ําลําคลอง กอใหเกิดมลภาวะทางทางอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟา นิคมอุตสาหกรรม การใชกรรมวิธีการผลิตในโรงงานหรือการใชเครื่องจักรที่เปนการ
เสี่ยงตอสวัสดิ ภาพ อนามัย ความปลอดภัย ของพนักงาน การระเบิดทอแกส ตึก โรงแรมถลม การเอาเปรี ย บค าจาง
แรงงาน การไมจายเงินชดเชยในการขับออกจากงาน หรือเลิกจาง การเอาเปรียบผูบริโภค ผิดสัญญา การกักตุนสิน คา
การโกงราคา หรือกดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรในธุรกิจ หุน ตลาดหลักทรัพย มีการปนหุน การซื้อขายภายใน (Inside
trading) การตกแตงบัญชี การหลบเลี่ยงภาษี การใหสินบน รับสินบนเกี่ยวกับสรรพากร ดานศุลกากร เปนตน (กัลยา
รัตน ธีระธนชัยกุล, 2557, หนา 188-189)
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สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับเงินนับวาเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศไทยเปน
อยางมาก แตในกระบวนการผลิตมีการใชสารเคมีหลายชนิดที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและเปนอันตราย
ต อสิ่ ง แวดล อม นอกจากนี้ ยั ง มี ข องเสี ย จํ า นวนมากทั้ ง ที่ เ ป นอั น ตรายและไม อัน ตราย ฉะนั้ น เพื่ อเป น แนวทางใน
การดําเนินการธุรกิ จอยางมีจรรยาบรรณและแสดงความรับผิ ดชอบต อสัง คม จึง นํามาสู การพัฒ นาระบบการจัด การ
สิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการลด การใชสารเคมีและของเสียในโรงงงาน การนํากลับมาใชประโยชนของเสีย
ขั้นตอนในการสงไปบําบัด พรอมทั้งมาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอมภายในโรงงานดานตางๆ รวมทั้งสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปองกันดูแลสภาพแวดลอม และเสริมสราง ความ
เขาใจใหกับผูปฏิบัติงานในดานการใชสารเคมีอันนําไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (อรุบล โชติพงศ
และคณะ, 2558, หนา ก)
นอกจากนี้ ปญหาผูประกอบการรานคาปลีกเครื่องประดับเงิน ยังพบอีกวา การมีผูผลิตเครื่องประดับเงินราย
ยอยที่ มี จํานวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทําให เ กิ ด ปญ หาของจรรยาบรรณในการดํ าเนิ นธุร กิ จดั ง กลาว เช น ขายของไม ต รงกั บ
คํ า อธิ บ ายของสิ น ค า คุ ณภาพของสิ นค าเกิ น จริ ง การให ข อมู ล ที่ เ ป นเท็ จ ทั้ ง คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ ที่ แ ท จ ริ ง ของ
เครื่องประดับ อาทิ เครื่องประดับตัวเองเปนทองแดงชุบทองคําขาว แตเวลาขายบอกเปนเงินแทหรือบอกเปนทองคําขาว
ขายสินคาไมไดมาตรฐานราคาเกินคุณภาพเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเองหรือลดราคาลงจนตองเปลี่ยนคุณภาพของสินคา
เปนตน (Finejewelthai.article, 2019)
จากความเป นมาและป ญ หาดั ง กล า วทํ าให ผู ศึ ก ษาสนใจศึ กษาเกี่ ย วกั บ ระดั บ จรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ
เครื่ องประดับ เงิ น เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งดําเนินธุรกิจอยางถูกตองและเหมาะสม
ตามหลักจรรยาบรรณตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับจรรยาบรรณ ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น จรรยาบรรณ ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ระดับจรรยาบรรณของนักธุรกิจ แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษา ไดแก นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น
103 แหง (ชมรมธุรกิจเครื่องเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2561) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สู ต ร ยามาเน (Yamane, 1973, pp.727-729) ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 82 คน และ
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใชสูตร ยามา
เน (Yamane, 1973, pp.727-729) ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัย ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นนั กธุร กิจเครื่ องประดับ เงิน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
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2.1 แบบสอบถาม
2.1.1 ผูวิจัยได ศึกษาเอกสาร ตํ ารา บทความ และงานวิ จัยที่ เ กี่ย วของเพื่อนํ าข อมูล มาใช เ ปนแนว
ทางการกําหนดตัวแปรและขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ข อมู ลป จจั ย ส วนบุค คลประกอบด วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึกษา และ
ตําแหนงงานในกิจการ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวยจรรยาบรรณตอลูกคา จรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ
จรรยาบรรณต อคูแ ขง ขัน จรรยาบรรณต อหน วยงานราชการ จรรยาบรรณต อพนักงาน และจรรยาบรรณตอสัง คม
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 120) จํานวน 25 ขอ
ส ว นที่ 3 ข อ เ สนอแ นะอื่ น ๆ มี ลั ก ษณะเป นคํ า ถามแบบ ปลายเ ป ด ( Open-ended
questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
2.1.2 นําแบบสอบถามที่ไ ดส รางขึ้นใหอาจารย ที่ป รึกษาการค นควาอิ สระของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
ธนบุ รี ไดต รวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวั ตถุ ประสงคข องการวิจัย แลวนํามาปรับ ปรุ งแก ไขเพื่ อให คําถาม
ชัดเจน เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง พรอมอธิบายวิธีการตอบ
3.2 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวม แบบสอบถามที่ไดรับคืนดวยตนเอง จํานวน 82 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
เพื่อนํามาตรวจสอบความสมบูรณ ของขอมูลแลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถาม
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและใชสถิติวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1.1 วิเ คราะห ข อมูล ทั่ วไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยใชค าสถิ ติค วามถี่ (Frequency) และค า
รอยละ (Percentage)
4.1.2 วิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยใชคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.1.3 วิเ คราะห เ ปรีย บเทีย บระดับ ความคิ ด เห็นจรรยาบรรณของนั กธุ ร กิจเครื่องประดั บ เงิน เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 40 ป
รองลงมาคื อ อายุร ะหวาง 31-40 ป และอายุร ะหวาง 21-30 ป มี สถานภาพสมรส รองลงมาคื อ สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีตําแหนงในกิจการเปนตําแหนงอื่นๆ
(พนักงาน/ลูกจาง และผูชวยผูจัดการ) รองลงมาคือ เจาของกิจการ ตําแหนงผูจัดการ และตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ตามลําดับ
2. จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณตอลูกคา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
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ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม
และดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ โดยมีรายละเอียดของแตละดาน ดังนี้
ดานจรรยาบรรณต อลูกคา ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิ จเครื่องประดั บเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูประกอบการยึดมั่นความ
ซื่อสัตยสุจริตกับลูกคาเปนสําคัญ รองลงมาคือ มีการกําหนดราคาสินคาดวยความยุติธรรม เหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณของสินคา ตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา ไม กระทําการใดๆ เพื่อทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผลที่สมควร
และปฏิบัติและเอาใจใสตอลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความคุมคาและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค รองลงมาคือ ไมตั้งชื่อหรือเลียนแบบผลิตภั ณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องเงิน ผูประกอบการมีการสงเสริมวิจัยพัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพื่อให
ผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ และมีการเปดเผยสวนผสมผลิตภัณฑที่ทําดวยโลหะเงิน
มาตรฐานและมีโลหะอื่นๆ เจือปนไมเกินรอยละ 7.5 ของน้ําหนัก ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูง สุดคือ ไมลวงละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน รองลงมาคือ ผูประกอบการไมใชอํานาจโดยมิ
ชอบในความสัม พั นธ กับ ลู กค าของตนในการกํ าหนดราคาที่ ไ ม เ ปนธรรม ผู ป ระกอบการยึ ด มั่นในหลักการแข ง ขั นที่
ยุติธรรมอยางจริงจัง และผูประกอบการ ไมใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ เชน ตัดราคากับคูแขงอยางตั้งใจโดยมี
จุดประสงคเพื่อกําจัดคูแขงนั้นออกจากตลาด ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูประกอบการธุรกิจ
จะตองปฏิบัติตามขอกฎหมายในการประกอบธุรกิจ รองลงมาคือ การใหความรวมมือกับหนวยราชการในเรื่องตางๆ โดย
ทําธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นตอสวนราชการ และผูประกอบการไดใหการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการสม่ําเสมอ ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมมีค วามคิ ดเห็นอยูใ นระดั บมากที่สุ ด โดยขอที่มี คาเฉลี่ย สูง สุด คื อ ให ความยุติ ธรรมกั บ
พนั กงานทุ กคนอยางเท าเที ย มกั น เคารพสิ ท ธิ ส วนบุ ค คลและความสามารถของพนั กงาน รองลงมาคื อ แนะนํ าให
คําปรึกษาแกพนักงานดวยความเต็มใจทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว สนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองและสงเสริมให
พนักงานเปนพลเมืองดี การคัดเลือกและคาตอบแทนพนักงานอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายมอบหมายใหทํางาน
ยืดหยุนและเปนธรรม รวมถึงสภาวะการทํางานที่ไมเปนอุปสรรคตอทั้งทางรางกายและจิตใจ และผูประกอบการมีการ
กําหนดนโยบายการจางงานเปนไปตามหลักของกฎหมายแรงงานอยางมีจริยธรรม ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณต อสัง คม ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิ จเครื่องประดั บเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูประกอบการคาใหความ
เคารพสิทธิของผูอื่น และไมกระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของตนเองและผูอื่น รองลงมาคือ ผูผลิตประกอบการ
ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต ามกฎหมายและข อบังคับ ตางๆ อยางมีจริ ยธรรมเพื่อใหธุรกิ จและสังคมไดรับ ผลประโยชน
รวมกัน ผูประกอบการมีการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดปริมาณการใชพลังงาน การ
กําจัดการปลอยของเสีย และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมสม่ําเสมอ และผูประกอบการใหความรวมมือกับ
ชุมชนและสรางงานแกคนในสังคม ตามลําดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
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3.2 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของนักธุรกิจ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณ
ตอลูกคา จรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ จรรยาบรรณตอพนักงาน และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกั น ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3.3 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนัก
ธุร กิจเครื่องประดับ เงิ น เขตพระนคร กรุง เทพมหานคร ในภาพรวมแตกต างกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ด าน
จรรยาบรรณตอลูกคาจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ จรรยาบรรณตอพนักงาน และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3.4 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3.5 นักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มีตําแหนงในกิจการตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ และจรรยาบรรณตอสังคมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้
1. การอภิปรายผลจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจรรยาบรรณตอลูกคา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ดานจรรยาบรรณตอสังคม
และดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ โดยแตละดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
ดานจรรยาบรรณต อลูกคา ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิ จเครื่องประดั บเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูประกอบการมีความยึดมั่นใน
ความซื่อสัตยสุจริตกับลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจรรยาบรรณของนักธุรกิจของ ณั ฏฐพันธ เขจรนันทน
(2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ซึ่งอธิบายวาลูกคาถือไดวาเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดของผูประกอบ
ธุรกิ จทุกประเภท ฉะนั้นบริษัท ที่ผลิ ตสินคาและบริการตางๆ จะตองมีจรรยาบรรณทางธุร กิจกั บลูกคา อาทิ มีค วาม
ซื่อสัตย กลาวคือ เมื่อมีการซื้อขายสินคา ผูประกอบอาชีพจะตองไมมีการปลอมปนสินคา ไมมีการโฆษณาเกิ นคุณภาพ
ความเปนจริง และไมโกงปริมานสินคา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 89) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ดานจริยธรรมการตลาดที่มีตอลูกคาอยูในระดับปานกลาง
ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑเครื่องเงินที่จําหนายเนน
ความมีคุณภาพ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความคุมคาและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจรรณยา
บรรณของนักธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอผลิตภัณฑ ซึ่งกลาววา นักธุรกิจ
หรือผูประกอบการตองจัดทําใหผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพ ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยตอผูบริโภค
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย างสม่ําเสมอ และสอดคลองกั บงานวิจัยของ ศศิวิมล สุ ขบท (2550, บทคัด ยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่ อง จริ ย ธรรมทางการตลาดของนั กธุ ร กิจไทย ผลการวิ จัย พบว า มี ร ะดั บ จริ ย ธรรมด านการผลิ ตและ
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก
ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยไม
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ลวงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจรรณ
ยาบรรณของนั กธุร กิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอคูแ ขง ขัน ซึ่ง กลาวว า คู
แขงขันเปนผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันในบางครั้งอาจตองพึ่งพาอาศัยกัน ผูประกอบการจึงตองมีจรรยาบรรณตอคู
แขงขัน เชน ไมลวงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงขันและไมจารกรรมความลับทางธุรกิจของคูแขงขัน และสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 8-9) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดล
จริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษา
พบว า จริ ย ธรรมการตลาดสํ าหรั บ ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จขนาดกลางและย อมในอุ ตสาหกรรมท องเที่ ย วไทย ด าน
จริยธรรมตอคูแขงขัน ในภาพรวมมีระดับจริยธรรมอยูในระดับมาก
ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูประกอบการธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติ ตามขอกฎหมายในการประกอบธุร กิจ ตามที่หนวยงานราชการกําหนดหรื อเป นขอกฎหมายบั งคับอยูแล ว ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดจรรณยาบรรณของนักธุรกิจของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณ
ตอรัฐบาล ซึ่งอธิบายวา การที่ผูประกอบอาชีพทุกประเภทจะดําเนินการอยูไดอยางมั่นคงและกาวหนา สิ่งที่สําคัญอยาง
หนึ่ งก็ คือ การสนั บ สนุ นจากรัฐ บาล ดั งนั้ นผู ประกอบอาชี พเหล านั้ นจะต องปฏิบั ติต ามกิจกรรมต างๆ ให เป นไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลอยางจริงจังและเครงครัดดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และ
คณะ (2558, หนา 8-9) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไทยรองรับการเข าสูป ระชาคมอาเซี ยน โดยผลการศึกษาพบวา จริย ธรรมการตลาดสําหรับ ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและย อมในอุต สาหกรรมทองเที่ ยวไทย ดานจริย ธรรมตอหนวยงานราชการ ในภาพรวมมีร ะดั บ
จริยธรรมอยูในระดับมาก
ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูประกอบการใหความยุติธรรมกับ
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน เคารพสิทธิสวนบุคคลและความสามารถของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจรรณยา
บรรณของนักธุรกิจของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 367-369) ดานจรรยาบรรณตอพนักงานและลูกจาง ซึ่งอธิบาย
วา ธุรกิ จตางๆ จะประสบผลสําเร็จไดก็ตองอาศั ยพนักงานและลูกจางทุกๆ คน ฉะนั้นผูบริ หารธุรกิ จตางๆ จะตองมี
จรรยาบรรณตอพนั กงานและลูกจ าง มี การพัฒ นาความรู ความสามารถและใหค วามกาวหนาในหนาที่ การงานอย าง
ยุติธรรมและเทาเทียมกัน และสอดคลองในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ปริญ ลักษิตามาศ และคณะ (2558, หนา 8-9) ซึ่ง
ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลจริยธรรมการตลาดสําหรับ SME’s ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษาพบวา จริยธรรมการตลาดสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอมใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ดานจริยธรรมตอพนักงาน ในภาพรวมมีระดับจริยธรรมอยูในระดับมาก
ดานจรรยาบรรณต อสัง คม ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของนักธุรกิ จเครื่องประดั บเงินเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูประกอบการใหความเคารพสิทธิ
ของผูอื่น และไมกระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของตนเองและผูอื่น สอดคลองกับแนวคิดจรรณยาบรรณของนั ก
ธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานงค (2556, หนา 131-132) ดานจรรยาบรรณตอสังคม ซึ่งกลาววาผูประกอบการธุรกิจตองไม
ประกอบธุรกิจที่ทําใหสั งคมเสื่อมทั้งดานจิตใจและดานศีลธรรม ใหค วามเคารพในสิทธิทางปญญาของบุคคลอื่น และ
สอดคลองในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ศิริเกตุ ปุริมาณเสวี (2552, หนา 4-6) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีผลตอภาพลักษณโดยรวม ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ผลการศึกษาพบวา จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม อยูในระดับดี
2. การอภิ ป รายผลการเปรี ย บเที ย บจรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ เงิ น เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา นักธุรกิจ
เครื่ องประดั บ เงิ น ที่ มี อ ายุ และสถานภาพต างกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของนั กธุ ร กิ จ
เครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จากผลการศึกษาที่พบวา
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ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญจะอยูใ นช วงอายุม ากกว า 40 ป และมีส ถานภาพสมรสแล ว การมีวัย วุ ฒิที่ สู ง กว า มี
ประสบการณทางธุรกิจที่มากกวา จึงอาจทําใหมีความคิดเห็นตอจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่แตกตาง
จากกลุมที่มีอายุนอยกวาได เพราะจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนการตัดสินใจของบุคคลในองคกรที่มาจากผลสะทอนของ
คานิยมตอผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ (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
สวนนักธุรกิจเครื่องประดับเงินที่มเี พศ ระดับการศึกษา และตําแหนงในกิจการตางกัน มี ระดับความคิดเห็น
ตอจรรยาบรรณทางธุรกิจของนักธุรกิจเครื่องประดับเงิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมของผูประกอบธุรกิจการคาหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ดําเนิน
ไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวคือ ลงทุนไปแลวมีผลกําไรตอบแทน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2552, หนา 360) ซึ่ง
เปนแนวทางพื้ นฐานทางธุร กิจที่ต องปฏิบั ติไ มวาจะอยู ในตําแหนงใดในกิ จการ อีกทั้ง ผลการศึกษาพบวา สวนใหญ มี
การศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญา จึ ง มี ความเข าใจในหลั กการดํ าเนิ นธุร กิ จบนพื้ นฐานของความถู กต อง และมี จริ ย ธรรม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเ กตุ ปุริมาณเสวี (2552, หน า 112-113) ไดทําการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการดําเนิ น
ธุร กิจที่มี ผ ลต อภาพลั กษณโ ดยรวมในอุต สาหกรรมเภสั ชภั ณฑ ผลการวิ จัยพบว า พนักงานที่ มี เพศ ระดั บการศึกษา
ตางกัน มีทัศนคติตอภาพลักษณโดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ในภาพรวมไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะเพื่ อ นํ า ไปจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของนั ก ธุ ร กิ จ และ
ผูประกอบการ ดังนี้
ดานจรรยาบรรณตอลูกคา ผูประกอบการควรมีการปฏิบัติตอลูกคา ใหความสําคัญ และเอาใจใสตอลูกคา
ทุกคนอยางเทาเทียม เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการบริการ
ดานจรรยาบรรตอผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรขายสินคาทีม่ ีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน สามารถใหขอมูล
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา สวนผสมของโลหะไดอยางชัดเจนและตรงกับขอมูลการเสนอขาย
ดานจรรยาบรรณตอคูแขงขัน ผูประกอบการควรแขงขันที่การพัฒนาสินคา และคุณภาพการบริการ ไมใช
วิธีการตัดราคากับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดานจรรยาบรรณตอหนวยงานราชการ ผูประกอบการควรใหการสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานราชการสม่ําเสมอ เพื่อประโยชนแกสาธารณะ
ดานจรรยาบรรณตอพนักงาน ผูประกอบการควรมีการกําหนดนโยบายการจางงานที่เปนธรรม สอดคลอง
กับหลักของกฎหมายแรงงาน
ดานจรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบการควรใหความรวมมือกับชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
และสนับสนุนในการสรางงานแกคนในชุมชน หรือสังคมอยางเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรทําการศึ กษาวิ จัยเกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็นของผู บ ริโ ภค ที่ มี ตอผู ประกอบการธุ ร กิจเครื่ องประดับ เงิ น
เนื่ อ งจากการศึ กษาครั้ ง นี้ เป นการศึ กษาในมุ ม มองของผู ป ระกอบการ เป นความคิ ด เห็ นต อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูประกอบการเอง การศึกษาในมุมมองของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ จะสามารถชวยเติมเต็มความ
เขาใจในแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนําไปสูการกําหนดแนวปฏิบัติที่สามารถเปนไปได
ในทางธุรกิจ และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป
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ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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บทคัดยอ
การวิ จัยนี้ มี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อ 1) ศึ กษาความคิ ด เห็ นอาสายุ วกาชาดในการดํ าเนินกิ จกรรมเพื่ อสัง คมของ
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง
ที่ใ ช ในการวิ จัย คื อ อาสายุวกาชาดสั ง กัด สํ านั กงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยที่ มี อายุ 15-25 ป จํ านวน 351 คน
สุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .76 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ข อมู ล ได แ ก ความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การเปรี ย บเที ย บความแตกต างของค า เฉลี่ ย โดย
การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดําเนินกิจกรรมเพื่ อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม และดานกิจกรรมสงเสริมความรู อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการพัฒนาชุมชนและสังคม อยูในระดับ มาก
และ 2) เปรี ยบเทีย บความคิด เห็ นอาสายุ วกาชาดในการดํ าเนินกิจกรรมเพื่อสัง คม เมื่ อจํ าแนกตามเพศอายุ ระดั บ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา อาสายุวกาชาดมีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไมแตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามระยะเวลาในการเปนจิต อาสา พบวา อาสายุ วกาชาดมีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่ อสังคม
แตกตางกั นอยางมี นัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามอาชี พ พบวา อาสายุวกาชาดมี ความคิดเห็นตอการ
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
สังคมไทยกําลังมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เปนผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัฒนในชวง 2 ทศวรรษ ที่ผานมานําไปสูการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ใหผลกระทบทั้งที่เปนคุณและเปน
โทษในระดั บต างๆ โดยเฉพาะความเติ บโตทางดานวั ตถุ ที่มี ความเจริญ กาวหนาอย างรวดเร็ว ก อใหเ กิด อิท ธิพ ลของ
วัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม วั ตถุนิย ม และกระตุนโน มนาว สงเสริมใหบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนวัยหนุ มสาว อันเปนพลั ง
สํ า คั ญ ของสั ง คมในอนาคต ตั้ ง เป า หมายชี วิ ต ที่ เ ป น การแสวงหาความมั่ ง คั่ ง และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ฟุ ง เฟ อ รั ก สบาย
เนนการแขง ขันชิงดี ชิงเดน เกิ ดวิธีคิด แบบตัวใครตัวมั น ขาดจิตสํ านึกสาธารณะ (Public consciousness) (สกุณา
บัณฑุรัตน และคณะ, 2550, หนา 21)
เยาวชน เปนเหมือนความหวังของสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งกระแสสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และการเติบโตของเยาวชน แตการสรางและเปดโอกาส
เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีบทบาทและศักยภาพ นับวาเปนเรื่ องที่ผูใหญควรหันมาใหความสําคัญอยางจริงจัง ฉะนั้นการ
ปลูกฝงใหเยาวชนมีอุดมคติที่ดี กระทําความดี บําเพ็ญประโยชนและสามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นไดนั้น เปนสิ่งสําคัญเพื่อให
เยาวชนเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป (พิมพชนก ศรเพชร, 2555)
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปนองคกรสาธารณกุศลที่มีภารกิจหลักในการปลูกฝงและมีภารกิจในการ
เสริม และฝ กอบรมให เยาวชน ชาย-หญิง อายุร ะหวาง 15-30 ป ที่ มีจิต อาสา ช วยเหลื อประชาชนตามภารกิ จของ
สภากาชาดไทยและวัต ถุป ระสงค ของยุ วกาชาด ด วยภารกิจดัง กล าวสํานักงานยุ วกาชาดจึ งมี หลั กสู ตร เนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเยาวชนเหลานั้นเปนคนดีของสังคมและชุมชน
รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น ขณะเดียวกันตองเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนไดในดานปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการดูแลผูสูงอายุ และเปนเยาวชนที่ทําหนาที่อาสายุวกาชาด คือการบําเพ็ญประโยชน โดยปฏิบัติตามภารกิจแกน
หลักสี่ขอของสภากาชาดไทย คือ บริการทางการแพทยและสาธารณสุข บรรเทาทุกข โลหิต และสงเสริมคุณภาพชีวิต
และตามพระราชดํ ารั ส องค อุป นายิ กาผูอํานวยการสภากาชาดไทย ได แ ก ดานโภชนาการ เพศศึ กษา การอนุ รั กษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาวะของตนเองและครอบครัว (สํานักงานยุวกาชาดไทย, 2560, หนา 2)
จากที่ กลาวมาขางต นจะเห็นไดวาความรับ ผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่มี ความสําคั ญตอทุกองคกร ผูวิจัยใน
ฐานะบุ ค ลากรของสํานั กงานยุ วกาชาด สภากาชาดไทย จึ ง มีค วามสนใจที่ จะศึ กษาความคิด เห็นอาสายุ วกาชาดต อ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อทราบถึงความคิดเห็น
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อาสายุวกาชาดที่เข าร วมในการทํ ากิจกรรมกั บสํานักงานยุวกาชาด เพื่อนําผลที่ ไดม าพัฒ นาและปรับ ปรุ งการดําเนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเปนแนวทางใหกับองคกรอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น อาสายุ ว กาชาดต อการดํ า เนิ น กิ จกรรมเพื่ อ สั ง คม ของสํ า นั กงานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรีย บเที ยบความคิดเห็นอาสายุ วกาชาดตอการดํ าเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํ านักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมตามแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ของอาสายุ ว กาชาด สํ า นั ก งาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสายุวกาชาดสังกัดสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยที่มีอายุ 15-25
ป จํานวน 3,835 คน (ขอมูล ฝายสงเสริมอาสายุวกาชาด สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย, พ.ศ 2561) กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย และกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ในการคํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 351 คน
2. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงาน
ยุ วกาชาด สภากาชาดไทย กรุ ง เทพมหานคร ผู วิจั ย ได นํ าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คม ของสํ านั ก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78) และแนวคิดทฤษฎีดานการศึกษา
ของ (สภากาชาดไทย, ม.ป.ป., หนา 70-75) มาประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดานกิจกรรมสงเสริมความรู
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิ จัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ผู วิจัย ได ส ร างขึ้ นเพื่ อเก็ บ ข อมู ล ที่ แ สดงถึ ง ส วนความคิ ด เห็ นอาสายุ วกาชาดต อการดํ าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อสั ง คม ของ
สํานักงานยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
3.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 การจั ด ทํ า โครงสร างของแบบสอบถาม ให มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จัย ครั้ ง นี้
แบบสอบถาม มี 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล เปนการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบใหเลือกตอบ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการเปนจิตอาสา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมกิจกรรมความรู ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) เพื่อใชวัดระดับโดยใชมาตรวัด 5 ระดับ
3.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏธนบุรี ได
ตรวจสอบความสอดคล องของเนื้ อหา กั บวั ตถุ ป ระสงคข องการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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3.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูล ดั งกล าวมาหาค าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาของครอนบั ค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อมั่น .76
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ในการเก็บแบบสอบถามจะ
ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง โดยจะเก็บขอมูลจากอาสายุวกาชาดจากชมรมในสถานศึกษาเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561
จํานวนทั้งหมด 351 ฉบับ โดยวิธีสะดวก (Convenience sampling) แลวขอรับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน
มาจํานวน 351 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
การใหคะแนนตัวแปรตางๆ มีหลักเกณฑ ดังนี้
4.1 ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก อาสายุ ว กาชาดที่ เ คยเข า ร ว มกิ จ กรรมของสํ า นั ก งานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทย จากชมรมอาสายุวกาชาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาใน
การเปนจิตอาสา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
4.2 ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ไดแก ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมกิจกรรมความรู เพื่อวัดระดับ
ความคิดเห็นของอาสายุวกาชาด โดยใชมาตราสวนประเมินคา (Likert scale) โดยในแตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หนา 121)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาด
ไทย กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ขอมู ลทั่ วไปของอาสายุวกาชาด มีค วามสําคัญ ตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสั งคมของสํ านักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 64.39 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด และอีกรอยละ 35.61 เปน
เพศชาย ส วนใหญมี อายุ 19-22 ป คิ ดเปนรอยละ 47.29 มี ระดับ การศึ กษาปริญ ญาตรี คิ ดเปนรอยละ 51.28 มี
ระยะเวลาในการเปนจิตอาสา 1-5 ป คิดเปนรอยละ 72.93 อาชีพนักศึกษา คิดเปนรอยละ 47.86 และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 85.75 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. การวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ นอาสายุ วกาชาดต อการดํ าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อสั ง คม ของสํ า นั กงานยุ วกาชาด
สภากาชาดไทย พบวา อาสายุวกาชาดมีมุมมองเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ในภาพรวม อยูในระดับ มากที่สุด
( X = 4.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
และด านการส งเสริ ม กิจกรรมความรู และอยู ใ นระดับ มาก จํ านวน 1 ดาน ไดแ ก ด านการพั ฒนาชุ ม ชนและสัง คม
สามารถอธิบายได ดังนี้
2.1 ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม อาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เป นรายข อ พบว า อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด จํานวน 5 ข อ ได แ ก สามารถสรางประสบการณ ค วามรู ที่ กว างไกลให กับ
ยุวกาชาด ( X = 4.97) เป นกิ จกรรมเพื่ อส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ปลู กฝ ง ให ยุ วกาชาดมี ค วามรั กในสั นติ สุ ข และมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ( X = 4.96) เปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดฝกปฏิบัติตนแสดงถึงความเอื้ออาทรหวงใยเพื่อนมนุษย
อยางแทจริง ( X = 4.92) เปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพื่อใหเขาไดมีโอกาสของชีวิตที่ดีขึ้น เชน กลุมผูสูงอายุ กลุม
เด็กกําพรา กลุมผูพิการ ( X = 4.91) และปองกันคุมครองศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย ผูตกทุกขไดยาก ประสบภัยพิบัติตางๆ
ใหไ ดมีชี วิตอยูอย างมี คุณค า ( X = 4.59) และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ข อ ไดแก จัด กิจกรรมบําเพ็ญตนให เป น
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 ด านการดู แ ลรั กษาสิ่ ง แวดล อม อาสายุ วกาชาดให ค วามสํ าคั ญ โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดแก เปนกิจกรรมเสริมสรางใหเพื่อนหรือคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยความเต็มใจ ( X = 4.99) ทําความดีที่เปนประโยชน ไมเบียดเบียนทําลายสิ่งแวดลอมและ
ใชสมบัติสวนรวมอยางเห็นคุณคา ( X = 4.97) ดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ( X = 4.99) มีการ
สรางจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( X = 4.90) มีการเขารวมกิจกรรมทําความสะอาด
สถานที่สาธารณะดวยความเต็มใจและไมหวังสิ่งตอบแทน เชน วัด ตลาด สถานีอนามัย แมน้ํา ลําคลอง เปนตน ( X =
4.89) และพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเป นหนาที่
รวมกันของทุกคน ( X = 4.85) ตามลําดับ
2.3 ดานการสง เสริ ม กิจกรรมความรู อาสายุ วกาชาดให ความสํ าคัญ โดยรวมอยูใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ ไดแก เปนการเพิ่มพูนความรู ฝกทักษะการปองกันชีวิต
สุขภาพ การบริการชุมชน และการสรางสัมพันธภาพในหมูเยาวชนและประชาชน ( X = 4.96) หลักสูตรการอบรมความรู
ของอาสายุวกาชาดมีประโยชนมาก สามารถนําความรูไปเพื่อชวยเหลือผูอื่นไดมากขึ้น ( X = 4.96) นําความรูชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และเผยแพรประชาสัมพันธแกผูอื่นได ( X = 4.94) สามารถเขารับการอบรมตามความถนัดและ
ความสนใจโดยไมมีการบังคับ ( X = 4.93) อาสายุวกาชาดทุกคนไดรับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของสภากาชาดไทย
( X = 4.89) เปนการฝกฝนใหเยาวชนรูจักการคิดและตัดสินใจอยางมีระบบ โดยใชหลักเหตุผล รูจักพิจารณาขอดี ขอเสีย
และเลือกตัดสินใจ ( X = 4.88) และการอบรมปลูกฝง เปนการกลอมเกลาจิตใจของเยาวชนในดานคุณธรรม จริยธรรมให
เปนผูมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรเพื่อนมนุษย ( 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 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
มีมุมมองในภาพรวมไมแตกตางกัน
3.1 อาสายุวกาชาดที่เพศตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ในภาพรวมไมแตกตางกั น เมื่อพิ จารณาเปนรายด านพบวา ดานการดูแลรั กษาสิ่งแวดลอม และดาน
การสงเสริมกิจกรรมความรู อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.2 อาสายุวกาชาดที่อายุตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ในภาพรวมไม แ ตกต างกั น เมื่ อพิ จารณาเป นรายด านพบว า ดานการดูแ ลรั กษาสิ่ ง แวดลอม อาสา
ยุวกาชาดมี มุม มองแตกตางกั น คือ กลุ มที่ มีอายุ 15-18 ป มีการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อสัง คม ของสํานักงานยุ วกาชาด
มากกวากลุมที่มีอายุ 19-22 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.3 อาสายุวกาชาดที่ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของ
สํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึ กษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และกลุมที่ มี
ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.4 อาสายุวกาชาดที่ระยะเวลาในการเปนจิตอาสาตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของสํานักงานยุ วกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมแตกต างกัน เมื่ อพิ จารณาเปนรายดานพบว า ด านการส งเสริ ม
กิจกรรมความรู อาสายุวกาชาดมีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสาต่ํากวา 1 ป มีการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา 5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
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3.5 อาสายุวกาชาดที่อาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ในภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อาสายุวกาชาด
มีมุมมองแตกตางกัน กลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสัง คม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่เปน
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงาน
ยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีอาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.6 อาสายุวกาชาดที่ รายได เฉลี่ย ตอเดือนต างกั น ใหค วามสํ าคัญ ตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสั งคมของ
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น อาสายุ วกาชาดต อ การดํ า เนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของสํ า นั กงานยุ วกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร พบวาอาสายุวกาชาดใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใน
ดานการพั ฒนาชุมชน ผลการวิ จัยพบวา มีความคิ ดเห็นอยูใ นระดับเห็ นดวยอย างยิ่ง เนื่ องจากอาสายุวกาชาดเปนอี ก
องคกรหนึ่งที่มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบตอสังคมของ สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78)
กลาววา การพัฒนาชุมชนและสังคม มีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานขององคกร ดังนั้น องคกร
ควรจัดกิจกรรมทางสังคม และมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมและสอดคลองกับงานวิจั ย
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
ดานการรักษาสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เนื่องจากการรักษาสิ่งแวดลอม
เปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่พึงตองกระทําและเปนหนึ่งในภาระกิจของอาสายุวกาชาดโดยไดรับอบรมปลูกฝงให
ความรูเพื่อใหเกิดจิตอาสาในตัวเยาวชน จึงทําใหเยาวชนที่เปนอาสายุวกาชาดมีจิตสํานึกในดานการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมของ สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2555, หนา 66-78) กลาววา การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลมี
ความจําเปนอยางยิ่ง การกอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดย
ภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุ ษยและระบบนิเวศตอไป ดังนั้นองคกรจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีว ิ ต
มนุษยดวยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน และสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่อง ศุภิสรา โยธาดี (2559, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของชุมชนใกลเคียงที่มีตอนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทธนภักดี จํากัด ผลวิจัยพบวาดานการจัดการสิ่งแวดลอม คื อ การสงเสริมการทําปุยหมัก
ปุยน้ํา EM มีคาเฉลี่ย 3.80 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
3. ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใน
ดานการส งเสริมกิจกรรมความรู ผลการวิจัยพบว า มีความคิดเห็นอยู ใ นระดับเห็นดวยอย างยิ่ง เนื่ องจากการสงเสริ ม
กิจกรรมความรูใหกับอาสายุวกาชาด เปนการเพิ่มประโยชนใหกับเยาวชนทั้งในดานรางกายและจิตใจ เพื่อจะไดสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกิจกรรมที่อาสายุวกาชาดปฏิบัติของ สภากาชาดไทย
(ม.ป.ป., หนา 70-75) กลาววา เปนกิจกรรมตอเนื่องอีกลักษณะหนึ่งในการเพิ่มพูนประสบการณความรูสําหรับอาสา
ยุวกาชาด เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชี วิตของตนเอง และเผยแพรป ระชาสั มพั นธแ กผู อื่นตอไป เช น การอบรมความรู ดา น
สุขอนามัย และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของชุมชนใกลเคียงที่มีตอนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ
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บริษัทธนภักดี จํากัด ของ ศุภิสรา โยธาดี (2559, บทคัดยอ) ผลวิจัยพบวา ดานการสงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน คือ
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิ จกรรมการจัดงานวันเด็กใหกับเด็ กและเยาวชนในชุ มชน มีคาเฉลี่ ย
4.12 แปลผล คือ เห็นดวยมากที่สุด
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวาเพศของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ไมแตกตางกัน สวนจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวาอายุของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความ
คิด เห็ นต อการดํ าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อสั ง คม ไม แตกต างกั น ส วนจํ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว าอายุ ข องอาสา
ยุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ไมแตกตา งกัน สวนจําแนกตามระยะเวลาใน
การเปนจิตอาสา โดยภาพรวม พบวาระยะเวลาในการเปนจิตอาสา ของอาสายุวกาชาดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และจําแนกตามระยะเวลาในการเปน
จิตอาสา โดยภาพรวม พบว าระยะเวลาในการเป นจิตอาสา ของอาสายุวกาชาดที่ แตกต างกัน มีความคิด เห็นต อการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบเปนรายคูตาม Least Significant Difference (LSD) จําแนกตามอายุ ดานการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม พบวา มีความแตกตางของคาเฉลี่ยตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 1 คู
คือ กลุ มที่มีอายุ 15-18 ป มี การดํ าเนินกิ จกรรมเพื่อสั งคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่ มีอายุ 19-22 ป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนจําแนกตามระดับการศึกษา ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พบวา
มีความแตกตางของคาเฉลี่ยตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 2 คู คือ คูที่หนึ่งกลุมที่
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับ
การศึ กษาปริญ ญาตรี อยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 และคู ที่ส องกลุ มที่ มีร ะดั บการศึกษา ปวช., ปวส. มี
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนจําแนกตามระยะเวลาในการเปนจิตอาสา ดานกิจกรรมสงเสริมความรู พบวา มีความแตกตางของ
คาเฉลี่ยตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด จํานวน 1 คู คือ กลุมที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา
ต่ํากวา 1 ป มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุ วกาชาด มากกวากลุม ที่มีระยะเวลาในการเปนจิตอาสา
5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตามอาชีพ ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พบวา คูที่หนึ่งกลุมที่
เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่เปนนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และคูที่สองกลุมที่เปนนักเรียน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด มากกวากลุมที่
มีอาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาอาสายุวกาชาดเปนเยาวชนรุนใหม ที่มีพลัง
และความคิดที่รับในสิ่งใหมๆ มีการปลูกฝงใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูและสามารถนําความรูทักษะ ความชํานาญ
ไปใชในชีวิตประจําวันได มีการทํางานเปนหมูคณะ มีทักษะการเปนผูนําและผูตามเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ตลอดจน
เปนที่พึ่งของครอบครัวและชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรือ่ ง การพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณ เ พื่ อเสริ ม สร างจิ ต สาธารณะสํ าหรั บ อาสายุ วกาชาดของ นั นทวัฒ น ภั ท รกรนั นท (2555, บทคั ด ย อ )
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินการเรียนรูจากชุดฝกอบรมในกลุมตัวอยาง พบวา ภายหลังการฝกอบรมอาสายุวกาชาด
มีคะแนนความรู ทักษะดานปฐมพยาบาล จิตสาธารณะสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย เพื่อนําเสนอความคิดเห็นอาสายุวกาชาดตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
1. ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม
- ควรมีการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และจัดใหมี
กิจกรรมบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจเชน การชวยเหลือถุงยังชีพ การชวยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนกับผูประสบภัย การเขารวมทําฝายกั้นน้ํา หรือการปลูกปา เปนตน
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- ควรพัฒนาตนเองใหมีความรู ความชํานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผูอื่น ตลอดจน
การพัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ คุณธรรม เพือ่ ใหมีความพรอมในการรวมมือที่จะพัฒนาบานเมืองใหดียิ่งขึ้น
2. ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
- ควรมีการจั ดกิจกรรมเพื่อส งเสริมใหชุมชนและภาคสวนอื่นๆ เขารวมกิ จกรรมทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะดวยความเต็มใจและไมหวังสิ่งตอบแทน เชน วัด ตลาด สถานีอนามัย แมน้ํา ลําคลอง เปนตน
- มี การสร างจิ ตสํ านึกต อการอนุ รั กษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม โดยการอบรมเยาวชนให มี
จิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีโดยเริ่มจากการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวกอน เชน การไมทิ้งขยะ
บนพื้นถนน การรักษาความสะอาดภายในบานของตนเอง เปนตน
- ควรมีการสอดแทรกสงเสริมใหอาสายุวกาชาดมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยถือวา
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เปนหนาที่รวมกันของทุกคน โดยการใหความรูเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม และวิธีการจัดการ
กับปญหาสิ่งแวดลอมที่ภายในครอบครัวตนเองกอนเปนอันดับแรก แลวคอยขยายออกไปสูชุมชน
3. ดานกิจกรรมสงเสริมความรู
- ควรมี การสงเสริม ความรูในการหารายไดและอาชี พให กับอาสายุ วกาชาด ซึ่ง เหมือนเป นการวางแผน
อนาคตใหกับเยาวชนในระดับเบื้องตน ใหรูจักวิธีการหารายไดเพื่อชอบเหลือครอบครัวและสังคม
- ควรมีสงเสริมความรูที่เปนการฝกฝนและสามารถกระทําจริงได และมีการสอดแทรกอบรมปลูกฝง กลอม
เกลาจิตใจของอาสายุวกาชาด ดานคุณธรรม จริยธรรมใหเปนผูมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรเพื่อนมนุษย ชักจูงใหเห็น
ถึงความสําคัญของการบําเพ็ญประโยชน
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความรับผิดชอบทางสังคมที่สงผลตอภาพลักษณของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
2. ควรศึกษากลยุทธการสื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
3. ควรศึ ก ษาการประชาสั ม พั นธ กิ จกรรมความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ มี ผ ลต อภาพลั ก ษณ ข องสํ า นั ก งาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของ
บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบ
ติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อจําแนกตามขอมูลของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ ลูกคาที่รับบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ ของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 145 ราย สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .98
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคาที
และการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิ จัย พบว า 1) ลู กคามี ความพึ ง พอใจในการรับ บริการติ ด ตั้ งระบบติ ดตามยานพาหนะของ บริ ษัท
มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ดานการสื่อสารการตลาด
และอยูใ นระดับ มาก จํานวน 5 ด าน คือ ดานผลิ ตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด จําหนาย ด านผู ใหบ ริการ และดาน
กระบวนการ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับ
บริการระบบติดตามยานพาหนะของ บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อจําแนกตามขอมูลของลูกค า
พบวา ลูกคาที่มีลักษณะการจดทะเบียน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสง แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการรับ
บริการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อแยกตามรายดาน พบวา ลู กคาที่มีลักษณะ
การจดทะเบียนตางกัน มีความพึงพอใจในการรับบริการดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสื่อสาร
การตลาด และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลูกคาที่มีสถานที่ตั้งตางกัน มีความพึง
พอใจในการรับบริการ ดานการจัดจําหนาย และดานผูใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลูกคา
ที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกัน มีความพึงพอใจในการรับบริการดานการจัดจําหนาย ดานผูใหบริการและ
ดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนลูกคาที่มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงแตกตางกัน
มีค วามพึ ง พอใจในการรับ บริ การ ดานการจั ด จําหน ายแตกต างกัน อยางมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ส วนด าน
ผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไมแตกตางกัน
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
การขนสงทางถนนจึงเปนสวนหนึ่งในการดํ ารงชีวิตประจําวันของคนไทยทุ กคนในการดําเนิ นกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ เนื่องจากการขนสงทางถนนมีจุดเดนที่สามารถเขาถึงไดทุกที่หรือที่เรียกวา doorto-door/และการลงทุ น ในการขนส ง ใช เ งิ น ลงทุ น ไม ม ากนั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การขนส ง ประเภทอื่ น รวมถึ ง
อุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหยานยนตมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ อยาง
ไมหยุดยั้ง การขนสงทางถนนจึงเปนที่นิยมเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายการสรางถนน
การขยายเส นทาง และการผลักดันใหมีการกระจายความเจริญไปยัง ภูมิ ภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ การเดิ นทางโดยรถ
โดยสารสาธารณะ การขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุกนั้น สามารถแกปญหาในดานการจําหนายสินคาของผูผลิตได
เปนอย างมาก ผูค าสามารถมั่นใจไดวาสินคา ที่สั่ งจะสง ถึง มือในเวลาอันรวดเร็ ว จึงทํ าใหเ กิดการแขง ขันกันระหวาง
ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนนภายในประเทศสูงขึ้น (กรมการขนสงทางบก, 2560)
เมื่อการเดินทางภายในประเทศและการขนสงสินคาทางถนนไดรับความนิยมและสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหยานยนต มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ อยาง
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ไมหยุดยั้ง แตการขนสงทางถนนทีเ่ พิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการขับขี่ยานพาหนะดวยความ
ประมาทเพิ่มสูงขึ้น มลพิษจากการใชรถ กรมการขนสงทางบกจึงไดกําหนดใหรถที่ใชในการโดยสารและขนสงตองติดตั้ง
เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS)/เพื่อควบคุมการขับขี่ยานพาหนะในดานความเร็วและพฤติกรรมในการขับขี่
ใหมีความปลอดภัยตอผูใชงาน ผูประกอบการดานการขนสงและรถโดยสารมากยิ่งขึ้น และผูประกอบดานขนสงมีค วาม
จําเปนตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) ตามประกาศกรมการขนสง สําหรับความคุมการใชงาน
ยานพาหนะแบบออนไลนทําใหท ราบสถานะ ความเร็วและผูขับ ขี่ขณะใชง านยานพาหนะ ชวยเพิ่มความปลอดภัยใน
การใชงานยานพาหนะ (กรมการขนสงทางบก, 2560)
หลัง จากที่เ ทคโนโลยี ระบบติ ดตามผ านดาวเที ยม (GPS)/เข ามามีบ ทบาทกั บยานพาหนะมากขึ้น ใช ในการ
ติดตามและหาตําแหนงรถยนต และยัง มีผูใหบริการแผนที่ โดยไมคิด คาใชจายยิ่งกระตุ นใหมีการใชงานระบบติดตาม
ยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ประกอบกับอุปกรณติดตามมีราคาถูกลงและมีขนาดเล็ก ทําใหสามารถติดตั้งบนรถยนตไดทุ ก
ชนิด นอกเหนือจากประโยชนที่ใชในการติดตามยานพาหนะแลว ยังสามารถเพิ่มเติมความสามารถไดอีก เชน เซ็นเซอร
ตรวจสอบระดับน้ํามัน เซ็นเซอรตรวจสอบการเปด/ปด ประตู เปนตน
บริษัท มาสเตอรเทคอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทใหบริการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะในการขนสง
สิ นค า หรื อ ผู โ ดยสาร ช ว ยให ท ราบสถานะ ความเร็ ว และผู ขั บ ขี่ ย านพาหนะ ทํ าให ผู ป ระกอบการขนส ง สามารถ
วางแผนการใชงานยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเตรียมสินคาหรือแจงเวลาเขาถึงสถานีผูโดยสารได
อยางชัดเจน ชวยปองกันการขับขี่ยานพาหนะดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และชวยเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพ ยสินของผูโดยสาร และการขนสง สินค าอย างรวดเร็วและปลอดภัย ระบบติ ดตามยานพาหนะสามารถ
ตรวจสอบขอมูลในการขับขี่ยานพาหนะแบบยอนหลัง มีการแจงเตือนเมื่อมีความเร็วเกินที่กําหนด ตรวจสอบการเข า
สถานีตรงตามเวลาที่กําหนดหรือมีการทุจริตระหวางการขับขี่หรือไม ระบบติดตามยานพาหนะสามารถสรุ ปขอมูลใน
รูปแบบรายงานบันทึกการทํางานของยานพาหนะสําหรับตรวจสอบการทํางานเปนไปตามแผนที่วางไวหรือมีขอผิดพลาด
ในการขนสงสินคา (บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2560)
จากอัตราการเติบโตของธุรกิจติดตามยานพาหนะภายในประเทศที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีนโยบาย
จากกรมการขนสงทางบกใหรถตองติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะที่ผานการรับรองและไดมาตรฐาน ทําใหตลาดตื่นตัว
คอนขางมาก และมีการแขงขันสูง ผูผลิตและผูจําหนายจึงตางตองมีกลยุทธเพื่อชิงสวนแบงทางการตลาด และตางเรง
พัฒนาการใหบริการในดานตาง ๆ อาทิ การบริการหลังการขาย การดูแลลูกคาที่ดีเยี่ยม การรับออเดอรสินคาที่รวดเร็ว
การจัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งความปลอดภัยของสินคา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปน
หัวใจสําคัญในการทําธุรกิจทั้งสิ้น การแขงขันของธุรกิจระบบติดตามยานพาหนะที่ตางพยายามสรางนวัตกรรมใหม ๆ มา
เพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด ยอมถือเปนผลดีตอผูใชงานที่สามารถเลือกระบบติดตั้งยานพาหนะที่เหมาะสมดาน
การตลาด ผานมาบริษัทเนนตลาดผูประกอบการขนสงเปนหลัก แตปจจุบันไดวางแผนการใชระบบติดตามยานพาะหนะ
ใหไปอยูในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของลูกคาไดในหลากหลายกลุม
ธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อใหบริษัทสามารถพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มที่มากที่สุด ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เพื่อนําผลการศึกษามอบใหผูบริหารบริษัทมาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใชเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหสามารถสรางความพึงพอใจของลูกคาไดอยางสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลู กคาในการรับบริ การระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอร
เทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อจําแนกตามขอมูลของลูกคา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 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)/คื อ ความพึ งพอใจในการรั บบริ การด านต างๆ ได แ ก ด าน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสื่อสารการตลาด ดานผูใหบริการ และดานกระบวนการ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาคนควาและแนวคิดตางๆ จากเอกสาร ตํารา ตลอดทั้งผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยออกแบบแบบสอบถามเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลของลูกคา เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะ
การจดทะเบียน สถานที่ตั้ง ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสง และจํานวนรถที่ใชในการขนสง
สวนที่ 2/ความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัทมาสเตอรเทค
อินเตอรเนชั่นแนล เปนการสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา ในการรับบริการ
ระบบติดตามยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสื่อสารการตลาด ดานผูใหบริการ และ
ดานกระบวนการ ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับ ดังนี้ (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
รวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean)/และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)/ของกลุมตัวอยาง โดย
แบงเกณฑของแตละแบบวัดเปรียบเทียบเกณฑที่แบงมาตราสวนประมาณคาออกเปน 5 ระดับเทากัน
สวนที่ 3/ข อเสนอแนะ มี ลั กษณะเป นคํ าถามปลายเป ด เพื่ อให ผู ตอบแบบสอบถามสามารถเลื อก
ขอเสนอแนะ ที่ตองการใหบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปรับปรุงเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
บริการในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม
3.2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้ นสําหรับการวิจัย ไปทดสอบความเที่ยงตรง โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน 1) นายสรัญ ญ จตุรกุล เทวัญ ตําแหนง ผูจัด การแผนกระบบติดตามยานพาหนะ 2) นายถิรวั ทน อรรฐาเมศร
ตําแหน งรองผูจัดการแผนกระบบติดตามยานพาหนะ 3) นายอนุชา เหมันต ตําแหนง หั วหนาฝ ายบริ การลูกคา ทํ า
การตรวจสอบ ความถูกตองเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content validity)/ของคําถามในแตละขอวาตรงตามมุงหมายของ
การวิจัยครั้งนี้หรือไม โดยการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ไดเทากับ 0.67 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมา
แกไขปรับปรุง
3.3 นําแบบสอบถามที่ ได ป รั บปรุ งตามข อแนะนําของผู เ ชี่ย วชาญ ไปสอบถามผู ที่มี ลั กษณะคล ายกลุ ม
ตัวอยางจํานวน 30/ชุด แลวรวบรวมผลเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)/ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.978
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามแจกใหลูกคาที่ผานการอบรมและใชงานระบบ
ติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยวิธีสะดวก จํานวน 145/คน เพื่อประเมิ น
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ความพึง พอใจในการใช งานระบบติด ตามยานพาหนะ เนื่องจากบริ ษัท มาสเตอรเ ทค อินเตอร เนชั่ นแนล จํ ากั ด 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
แบบสอบถามคืนมารวมทั้งสิ้นจํานวน 145 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
5. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาโดย ใชความถี่ รอยละ
5.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัทมาสเตอร
เทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท
มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยใช F-test/(ANOVA)/และ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ความพึงพอใจของลูกคาในการรับ บริ การระบบติ ดตามยานพาหนะของ บริ ษัท มาสเตอร เทค
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี้
1. ขอมูล ทั่ วไปของลูกค ามี ค วามพึง พอใจในการรับ บริการระบบติ ดตามยานพาหนะบริ ษัท มาสเตอรเ ทค
อินเตอรเ นชั่ นแนล จํ ากั ด พบว ากลุ ม ตั วอยางมี ลั กษณะการจดทะเบี ยนเป นบริษัท จํ ากั ด มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ภาคกลาง
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงต่ํากวา 10 คัน
2. การวิเคราะหร ะดับ ความพึง พอใจในการรับ บริ การระบบติ ดตามยานพาหนะของ บริษัท มาสเตอร เทค
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานผูใหบริการ
นอกนั้น มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก โปรแกรมติดตามยานพาหนะ
ใช ง านงาย โปรแกรมติ ด ตามยานพาหนะมี ค วามแม นยํ าในการบอกตํ าแหน งและสถานะในการใชง านยานพาหนะ
และอันดับสุดทายคือ โปรแกรมติดตามยานพาหนะตอบสนองคําสั่งคนหาอยางรวดเร็ว
ดานราคา ลูกค ามีความพึงพอใจอยูในระดับ มากทุกขอ อันดั บแรกไดแก การกําหนดราคาคาบริการราย
เดือน การกําหนดราคาเดียวเปนมาตรฐานกับลูกคาทุกราย และอันดับสุดทายคือ การกําหนดราคาคาบริการเขาซอม
และแกปญหา
ดานการจั ด จําหนาย ลู กค ามีค วามพึ งพอใจอยู ใ นระดับ มากทุ กข อ อั นดั บ แรกได แ ก ชองทางการสั่ง ซื้ อ
มีค วามน าเชื่ อถื อไว ใจได การเชื่อมโยงข อมู ล ภายในเว็ บ ไซต ใช ง านง ายและมี ค วามสะดวก และอั นดั บสุ ด ท ายคื อ
ชองทางการสั่งซื้อและรับบริการมีหลากหลาย
ดานการสื่อสารการตลาด ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ขอ ไดแก พนักงานขาย/
ตัวแทนจําหนายใหขอมูลสินคาไดครบถวนชัดเจน และอยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ อันดับแรก ไดแก การใหบริการ
หลังการขาย ชวยแกปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดี มีการแจงเงื่อนไขการรับประกันสินคาครบถวนตรงตามความตองการ
และอันดับสุดทายคือ เนื้อหาโฆษณามีความนาสนใจ
ดานผูใหบริการ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ อันดับแรกไดแก เจาหนาที่ พูดจาสุภาพ
อัธยาศัยดี เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ เอาใจใสลูกคา และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่ติดตั้งอุปกรณเรียบรอย
ฝมือประณีต
ดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก ขั้นตอนการรับบริการเปน
ระบบไมยุ งยากซับซ อน สามารถติ ดตอรับการบริ การได ณ จุด เดียว และอันดับสุด ทายคือ มีผั งลําดับขั้นตอน และ
ระยะเวลาการรับบริการอยางชัดเจน
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3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตาม ยานพาหนะของบริษัท
มาสเตอรเทค อินตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามขอมูลของลูกคาพบวา ลูกคาที่มีลักษณะการจดทะเบียนตางกัน มี
ความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสื่อสารการตลาด และดานกระบวนการ ลูกคามี
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มีสถานที่ตั้งตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย และดานผูใหบริการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย ดานผูใหบริการ
และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน อืน่ ๆ ไมแตกตางกัน
ลูกคาที่มีจํานวนรถที่ใชในการขนสงตางกัน มีความความพึงพอใจตอการรับบริการ ในภาพรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ลูกคามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนดาน อื่นๆ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
การวิจัยความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอร
เนชั่ นแนล จํ ากั ด จากการวิ จัย พบว าลู กค ามี ค วามพึ ง พอใจในการรั บ บริ การระบบติ ด ตามยานพาหนะของ บริ ษัท
มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สามารถอภิปรายผลดังนี้
ดานผลิตภัณฑ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ เกี่ยวกับโปรแกรม
ติดตามยานพาหนะใชงานงายมีความแมนยําในการบอกตําแหนงและสถานะ อุปกรณ TAFF/GPS/มีรูปแบบตรงตาม
ความตองการใชงาน มีความทนทาน มีขนาดที่เหมาะสมกับการใชงานมีอุปกรณเสริมครบถวนตามความตองการ และ
โปรแกรมติดตามยานพาหนะตอบสนองคําสั่งคนหาอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก เนื่องจากลูกคาเห็นวาเทคโนโลยี GPS
Tracking/มี ค วามน าสนใจ/สามารถใช ง านง า ยสามารถตอบสนองคํ าสั่ ง ได อ ย างรวดเร็ ว โดยไม ต อ งอาศั ย ความรู
ความสามารถในการใชงานมากนัก จะทําใหลูกคายอมรับและสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
สวนประสมการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 80-81) กลาวไววา ผูบริหารการตลาดจะตองมี
การปรับปรุงสินค าหรือบริการที่เกิ ดขึ้นมาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเป าหมายโดยเนนถึ งการสรางความ
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 เนื่องจากราคามีความเหมาะสมกั บคุณภาพ
ของการใหบริการ และราคาการใหบริการตรงกับที่ลูกคาตั้งไว เงื่อนไขการชําระเงินมีความเหมาะสม สามารถยื ดหยุน
ตามความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 80-81) พบวาธุรกิจ
ตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคาเพื่อตองการกําไรหรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market share) หรือเพื่อเปาหมาย
อยางอื่นอีกทั้งตองมีการใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปาหมายและสูกับคูแ ขงขันไดใน
การแข ง ขั นในตลาดกลยุ ท ธ ร าคาเป นเครื่ องมื อที่ คู แ ข ง ขั นนํ ามาใช ไ ด ผ ลรวดเร็ วกว าป จจั ย อื่ นๆ/และสอดคล องกั บ
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ผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ
ของบริษัท สีสันเอเจนซี่ จํากัด พบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฌอลินท
กุลแพง (2556, หนา 1) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของบริษัท
ENSURE/HOUSE พบวาราคามีความเหมาะสมไมแพงเมื่อเทียบกับงานที่ไดรับ ผลงานที่ไดคุมคา ตรงตามความตองการ
ดานการจัดจําหนาย พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องชองทางการสั่งซื้อมี
ความนาเชื่อถือไวใจได ใหบริการหลากหลาย การเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซตใชงานงายและมีความสะดวกอยูในระดับ
มาก เนื่องจากลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดทันที สามารถติดตอกับบริษัทไดงายหลายชองทาง มีความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการของ Kotler (2016, pp.194-195)/กลาววา
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)/เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหลูกคา ซึ่งมี
ผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซึ่งตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location)
และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels)
ดานการสื่อสารการตลาด พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องของพนักงาน
ขาย/ตัวแทนจําหนายใหขอมู ลสินคาไดครบถวน ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุ ด เนื่องจากลู กคาใหความสนใจเกี่ยวกั บ
การใหขอมูลของสินคาเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการ และชวยแกปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดี มี
การแจงเงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกันสินคาครบถวน ตรงตามความตองการ และการใหขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่
เปนประโยชนตอลูกคา อยูในระดับมาก เนื่องจากลูกคามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคา มีการประชาสัมพันธ และสง
ขอมูลขาวสารใหลูกคาที่หลากหลาย พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
สวนประสมการตลาดบริการของ Kotlet/(2013, pp.195-195 อางถึงใน วินัดดา แสงสวัสดิ์,/2558, หนา 10-11) ได
กลาวถึง การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสํ าคัญ ในการติดตอสื่อสารใหลูกคาโดยมี
วัตถุประสงคแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการรับบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาด และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557,/หนา 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาด
บริการ ของบริษัท สีสันเอเจนซี่ จํากัด พบวา ดานการสงเสริมการตลาดมีการโฆษณาของผานสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
เชน วิทยุ หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน
ดานผูใหบริการ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องเจาหนาที่ พูดจาสุภาพ
อัธยาศัยดี ให บริการดวยความเต็ มใจ เอาใจใสลูกคา และใหคําแนะนํา แกปญ หาที่ เกิดขึ้ น ไดอย างรวดเร็ ว ตอบข อ
ซักถามไดอยางถูกตอง รักษาภาพลักษณของการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากพนักงานผูใหบริการมีความรู
และความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความสุภาพและอัธยาศัยไมตรี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
(2555,/หน า 120-123)/พบวา พนั กงาน (People)/คื อผู ที่ จะตองพบหรื อเผชิ ญหนากับ ลู กค าหรือผูม าใช บริ การเป น
อันดับแรก โดยธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดี เปนมิตร สุภาพเรียบรอยและตอบสนอง
ความต องการได ดี /และผลงานวิจัยของ เฌอลินท กุ ลแพง (2556,/หนา 1) ศึ กษาเรื่อง ความคิ ด เห็ นของลู กคาที่ มี
ต อป จจั ย ส วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของบริ ษัท ENSURE HOUSE/พบว าบุ ค ลากรมี ค วามเป นมื ออาชี พ มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอลูกคา เอาใจใสลูกคา เปนกันเอง และมีการแนะนําที่ดีเสมอ
ดานกระบวนการ พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ ในเรื่องขั้นตอนการรับบริการ
เปนระบบ ไมยุงยากซับซอน สามารถติดตอรับบริการได ณ จุดเดียว มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการรับบริการ
อยางชัดเจน อยูในระดับมาก เนื่องจากลูกคาสามารถรับบริการระบบติดตามยาพาหนะไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วในการใหบริการสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจและตัดสินใจที่จะใชระบบติ ดตามยานพาหนะ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป (2555,/หน า 120-123)/พบว า ขั้ นตอนในการส ง มอบมู ล ค าให กับ ลู กค า หรื อ
กระบวนการในการใหบริการของแตละธุรกิจ ตองมีการวางระบบและออกแบบกระบวนการใหบริการของกิจการใหมี
ขั้นตอนที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากที่สุด/และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มัสฤณ จิรัฐติพงษ (2557, หนา 1)
ศึ กษาเรื่ องความพึ ง พอใจของลู กค าต อส ว นประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท สี สั นเอเจนซี่ จํ า กั ด พบว า ด า น
กระบวนการใหบริการมีกระบวนการแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา/ลูกคามีความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริ ษัท มาสเตอร
เทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่แตกตางกัน พบวาขอมูลของลูกคาประกอบดวยลักษณะการจดทะเบียน และระยะเวลา
ในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และพบวาลูกคามีลักษณะการจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงตางกันความพึงพอใจใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .01/ดานผลิตภัณฑ ลูกคาที่ มีลักษณะการจดทะเบียนประเภท
บุคคลธรรมดา มีความพึงพอใจนอยกวาลูกคาประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และเจาของคนเดียว และดาน
ผูใหบริการลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงที่มีระยะเวลาขนสง 6-10 ป มีความพึงพอใจมากกวาลูกคาที่มี
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และลูกคาที่มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจขนสงต่ํากวา 5 มีความพึงพอใจมากกวาลูกคาระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจขนสงมากกวา 15 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05/ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลปริยา นกดี (2558, หนา 1) ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
GPS/Tracking/ของ/บริ ษั ท พี .ที .ทรานส เอ็ ก ซ เ พรส จํ า กั ด พบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
GPS/Tracking/ ของบริษัท พี.ที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05/ไดแก การรับรูถึงความ
งายตอการใชงาน และคุณภาพการใหบริการ ดานการเขาถึงการใหบริการ โดยรวมกันพยากรณการยอมรั บเทคโนโลยี
GPS Tracking ของบริษัท พี.ที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด ไดรอยละ 57 ในขณะที่ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากเทคโนโลยี ทัศนคติตอเทคโนโลยี คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ และความ
ปลอดภัย ไมสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด
จากการศึกษากลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการใชงานเทคโนโลยี GPS/Tracking บริษัทควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงในดานของ Software ใหใชงานงาย ไมซับซอน และสามารถมองเห็นขอมูลรายละเอียดเสนทางการเดินรถได
อยางงาย/และควรใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสําหรับตรวจสอบเสนทาง
การเดินรถไดทั นที แบบเรี ยลไทม นอกจากนี้ ยั งมี ปจจัย อื่ นๆ ที่ มีผ ลต อความพึง พอใจในการรั บบริการระบบติ ดตาม
ยานพาหนะ ซึ่งผูบริหารหรือผูใหบริการควรใหความตระหนักกับปจจัยตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจกับผูที่ไดรับบริการ
ใหครบทุกมิติ หรือครบสมบูรณตามตามตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอรเทค อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด พบวาลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาลูกคาใหความสําคัญตอความพึงพอใจ ตอ
ระบบติดตามยานพาหนะ บริษัทฯ ควรสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหครบสมบูรณตามความตองการของลูกคามาก
ยิ่งขึ้น
1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวาลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวาลูกคาใหความสําคัญกับการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ดังนั้นบริษัทฯ ควรพัฒนา
ปรับปรุ งโปรแกรมติดตามยานพาหนะใหสามารถตอบสนองคําสั่งการคนหาไดอย างรวดเร็ว และควรมี อุปกรณเสริ ม
ครบถวน ใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา
2. ดานราคา/จากผลการศึกษา พบว าลู กคามีความพึ งพอใจตอระบบติด ตามยานพาหนะ อยู ในระดับ มาก
แสดงใหเห็นวาลูกคามีความคิดวาราคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ดังนั้นบริษัทฯ ควรมีการกําหนด
ราคาคาบริการบํารุงรักษารายปและคาบริการเขาใชบริการใหเปนมาตรฐาน
3. ดานการจัดจํ าหน าย จากผลการศึกษา พบว าลูกคามี ความพึ งพอใจต อระบบติ ดตามยานพาหนะ อยูใ น
ระดั บ มาก แสดงว าลู กค าให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเชื่ อ ถื อในคุ ณ ภาพของสิ น ค า ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ ควรเพิ่ ม ช องทาง
การจําหนายและสั่งซื้อสินคาใหลูกคาไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. ดานการสื่อสารการตลาด จากผลการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยู
ในระดับมาก แสดงให เห็นวาลูกค ามีทัศนคติที่ ดีกับพนักงานและการใหขอมูลสงผลใหลู กคาเกิดความพึง พอใจไดมาก
ดังนั้น บริษัทฯ ควรมีสวนลดคาบริการเขาซอมและแกปญหาตางๆ
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5. ดานผูใหบริการ จากผลการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับ
มากที่ สุ ด แสดงว าลู ก ค า รู สึ กประทั บ ใจกั บ การให บ ริ การของพนั ก งาน และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ดั ง นั้ น บริ ษัท ฯ ควรมี
การฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาทําใหแนวโนม
การกลับมาใชบริการเพิ่มขึ้น
6. ดานกระบวนการ จากการศึกษา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอระบบติดตามยานพาหนะ อยูในระดับมาก
แสดงว าลู กคามี ความพึ ง พอใจในความรวดเร็วในการให บริ การ ของบริ ษัท ดัง นั้ น บริษัทฯ ควรมีการจั ด ทําแผนผั ง
ระยะเวลา ในการใชบริการอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของผูประกอบธุรกิจดานการขนสงที่มีผลตอระบบติดตามยานพาหนะของ
บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มาใชในการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ
2. การศึ กษาครั้ง ต อไปควรเพิ่ ม วิ ธีใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล สํ าหรั บการวิ จัย เชน การเก็ บ ขอมู ล โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการหรือพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของในการติดตั้งระบบติดตามรถยนต เนื่องจากการเก็ บ
ขอมูล ดวยการสัมภาษณจะทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลในเชิงความคิดเห็นที่นอกเหนือจากคําถามที่ตั้งไวในแบบสอบถาม
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัด
การความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จํานวน 245 คน สุมตัวอยางดวย
วิธีสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ได แ ก ความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต างของค าเฉลี่ ย โดยใช ค าที และ
การวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทย
ยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดยภาพรวม อยูใ นระดับมาก และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) เมื่อจําแนกตามเพศ
พบวา มีความคิด เห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัด การความเสี่ยง ดานบุคลากร และดานปจจัยภายนอก แตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา มีความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกั บการจัดการความ
เสี่ยง ดานการดําเนินงาน และดานปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม
สถานภาพ พบวา มีความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ดานบุคลากร ดานการดําเนินงาน และดาน
ปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา มีความคิดเห็นของ
พนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ดานบุคลากร ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และดานปจจัย
ภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงในการทํางาน
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
ในปจจุบันอุ ตสาหกรรมยานยนต เปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีความสํ าคัญมากกับ เศรษฐกิจ ของโลก เนื่องจาก
รถยนตเปนปจจัยหนึ่ง ที่มีความสํ าคัญตอการดํารงชีวิต ของมนุษย ในดานการเดินทางการคมนาคมขนสง จึ งทําใหเกิ ด
ความตองการใชอยางตอเนื่อง เพราะรถยนตนอกจาก จะเปนสินคาบริโภคแลว ยังจัดเปนสินคาฟุมเฟอยของกลุมคนบาง
คนที่มีรสนิยมในการใชรถยนตที่มียี่หอและราคาแพง เพื่อการเขาสังคม จึงทํ าใหอุตสาหกรรมยานยนตขยายตัว อยาง
ตอเนื่อง ประเทศไทยเปนประเทศผูประกอบและสงออกรถยนตที่สําคัญอันดับตนๆ ของภูมิภาคเอเชีย โดยรถยนตที่ผลิต
ขึ้นนั้น สามารถแบงออกตามประเภทการใชงาน ได 2 ประเภทใหญๆ คือ รถยนตนั่งและรถยนตเชิงพาณิชย แตถาแบง
ตามกลุมตลาดลูกคาจะสามารถแบงออกไดเปน ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ถาไดลองสังเกตถึงความ
เปลี่ยนแปลงของ แตละภาคสวนในอุตสาหกรรมยานยนต จะพบวาทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัว
อยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2554 เชน ภาคการจําหนายรถยนต (ภายในประเทศ) และภาคการสงออกรถยนต ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงในการเปนผูประกอบและสงออกรถยนตของประเทศไทยไดเปนอยางดี (เพียงจันทร
จริงจิตร, 2556, หนา 1-9)
รถยนตในประเทศไทยหลายสิบปกอนจะเปนรถยนตนําเขาสําเร็จรูปทั้งหมด (Complete knock down) แต
หลังจากที่มีการกอตั้งโรงงานประกอบรถยนตขึ้นในประเทศ รัฐบาลในขณะนั้นไดดําเนินนโยบายคุมครองอุตสาหกรรม
ยานยนตดวยการกําหนดนโยบายการบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศ (Local content requirement) เพื่อลดจํานวน
การนําเขารถยนตสําเร็จรูปและลดการขาดดุ ลการคาของประเทศ ซึ่ง ในช วงแรกมีการบัง คับการใชชิ้นสวนที่ผลิ ตใน
ประเทศไมนอยกวา รอยละ 25 ของมูลคาสวนประกอบทั้งคัน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ตอมาไดมีการเพิ่ม
การบังคับใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งป พ.ศ. 2537 กําหนดวารถยนตนั่งตองมีการใชชิ้นสวนที่
ผลิตในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 54 รถยนตบรรทุกขนาดเล็กรอยละ 60-70 และรถยนตบรรทุกขนาดใหญ รอยละ
45 จากนโยบายดังกลาว ทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไดรับการพัฒนาควบคูกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต
และจากนโยบายเปดเสรีทางการคา ทําใหผูผลิตจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน
ได ป จจั ยหนึ่ง ในการปรั บปรุง คุณภาพ คือการปรั บปรุง ระบบการผลิต ใหมี มาตรฐานในระดั บ สากล เพื่อให สามารถ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใหมีความสม่ําเสมอตามที่ลูกคาตองการ (เพียงจันทร จริงจิตร, 2556, หนา 1-9)
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ดังนั้นการที่องคกรตางๆ นํากระบวนการจัดการความเสี่ย งมาใช จะชวยเปนหลักประกันในการดําเนินการ
ตางๆ ว าจะมีการดํ าเนิ นการให บ รรลุเ ป าหมายที่วางไวห รือไม อย างไร เนื่ องจากการจัด การความเสี่ย งเป นทิ ศทาง
การทํานายอนาคตอยางมีเหตุผลมีหลักการ และหาวิถีทางลดหรือปองกันความเสียหายอันที่กอขึ้นในการทํางานแต ละ
ขั้นตอนไว ลวงหนา หรือเหตุการณต างๆ ที่ไ มคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับ ปญหานอยกวาองคกรอื่นๆ ที่ไ มม ีการนํ า
กระบวนการจัด การความเสี่ ยงมาใชเพราะการที่ไ ดมีการตระเตรี ยมการและตั้งมื อรับ เหตุการณต างๆ อยางเต็ม ที่ไ ว
ลวงหน า ในขณะที่องคกรอื่นไมมี การนํ าแนวคิ ดของกระบวนการจัดการความเสี่ยงมาใช เมื่อเกิ ดเหตุ การณวิกฤตขึ้ น
องคกรเหลานั้นจะประสบกับปญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่ จะแกไข ดังนั้นการที่นํากระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงมาชวยในการบริหารงาน จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ที่กําหนดไวและเปนการปองกันโอกาสที่ จะเกิด
ความสูญเสีย (ธร สุนทรายุทธ, 2550, หนา 18)
ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน จึงตองมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารงาน
ความเสี่ยงในการบริหารงานสามารถเกิดขึ้นไตตลอดเวลา สามารถคาดการณถึงผลการปฏิบัติงานและเปนผูเชี่ยวชาญที่
สามารถคนหาแก ไขปญ หาภายใต ภาวะความเสี่ยงไดเป นอย างดี นอกจากนี้การที่ผู บริห ารจะสามารถปฏิ บัติงานการ
จัดการความเสี่ยง ไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรู ความเชื่อ และความคิดเห็น ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของเจตคติตอ
วิธีการหรือรูปแบบการจัดการความเสี่ยงในแตละองคกร หากในองคกรมีบรรยากาศการจัดการความเสี่ยงที่เนนถึงความ
ปลอดภัย มองปญหาเชิงระบบ จะสงผลตอเจตคติที่ดีในการบริหารงาน เนื่องจากเจตคตินั้นมีความสัมพันธกับความรู
และการปฏิบัติของบุคคล ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหการบริหารงานสําเร็จ (อัญชลี พิพัฒนเสริญ, 2559, หนา
123-133)
นอกจากนี้ ผู วิจัยยั งไดศึกษาจากเอกสารตํ าราเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงของ แบส และอโวลิโ อ ซึ่ง ประกอบดวย
ความเสี่ยงดานบุคลากร ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และความเสี่ ยง
ด านป จจั ย ภายนอก เพื่ อเตรี ย มการป องกั น หลี กเลี่ ย งภาวะคุ กคาม ป ญ หา อุ ป สรรค ซึ่ ง จะทํ าให องค กรไม บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือกอใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และจากผลการดําเนินงานของ บริษัท ไทยยางกิจ
ไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) พบวา มีความผิดพลาดทางดานการผลิตที่ไมไดคุณภาพ การจัดสงสินคาที่ผิดพลาดและ
ดอยคุณภาพ บุ ค ลากรมีร ายได ไ มพ อเพีย งทํ าให เกิ ด การเปลี่ย นพนักงานบ อย ส ง ผลให พนั กงานขาดความเข าใจใน
วัต ถุป ระสงคข องการปฏิบั ติง าน ส งผลให พนั กงานไม สามารถปรั บตั วและเข าใจถึง วัต ถุ ประสงคที่ แ ทจริ งได จึ งเกิ ด
ข อผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ นการจั ด การความเสี่ ย งในการทํ างานที่ ดี จะเป นการวั ด ความสามารถและการ
ดําเนินงานของบุคลากรในองคกร ซึ่งการนํากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาชวยเสริมร วมในการทํางานในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลชวยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ดียิ่งขึ้น
จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทํางานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด
(สํานักงานใหญ) เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) กําลังประสบ
ปญหาความเสี่ยงที่หลากหลายเกิดขึ้นภายในองคกรในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรของบริษัท จึงตองการจะนําขอมูลจาก
ผลวิจัยนําไปปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความคิด เห็นของพนักงานเกี่ย วกับ การจัดการความเสี่ย งในการทํางานของ บริษัทไทยยางกิ จ
ไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ)
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัทไทยยาง
กิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
พนักงานบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการจัดการความเสี่ยง
ในการทํางานที่แตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย มี 2 กลุม ประกอบดวย กลุมพนักงานสํานักงาน บริษัทไทยยางกิจไพศาล
จํากั ด (สํานั กงานใหญ ) จํ านวน 226 คน และพนักงานฝ ายผลิ ต บริ ษัท ไทยยางกิจไพศาล จํ ากัด (สํานั กงานใหญ )
จํานวน 456 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 682 คน (บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัดขอมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน
2561)
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 245 คนซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง เครจซี
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) คาความเชื่อมั่น 95% โดยการจับฉลากตามสัดสวนเปน
ตัวแทนในการเก็บขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิดโดยศึกษาคนคว า
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและกรอบการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงาน
ใหญ) ซึ่งนํามาเปนโครงสรางในการจัดทําแบบสอบถาม แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สายงาน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของพนักงานของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด
(สํ านั กงานใหญ ) 4 ด าน ได แ ก ความเสี่ ย งด านบุ ค ลากร ความเสี่ ย งด านการดํ าเนิ นงาน ความเสี่ ย งด านกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ และความเสี่ยงดานปจจัยภายนอกเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
ตามแบบของคา (Likert’s scale) คือมีระดับการจัดการความเสี่ยงในการทํางานมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด (บุญเรียง ขจรศิลป, 2533, หนา 94-95)
2.2 การสรางเครื่องมือ
2.2.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ของบริษัทไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) ซึ่งประกอบดวยปจจัยของความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดาน
บุคลากร ความเสี่ ยงดานการดําเนิ นงาน ความเสี่ ยงดานกฎหมาย กฎระเบี ยบ ขอบัง คับ และความเสี่ ยงดานป จจั ย
ภายนอก
2.2.2 สรางแบบสอบถาม จํานวน 25 ขอ ตามหลักการและกรอบแนวคิด ตัวแปร และนิยามศัพ ท
เฉพาะในการวิจัยนํามาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
2.2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระ
2.2.4 การตรวจสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุ ม
พนักงานสํานักงาน และพนักงานในฝายผลิต ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .88
2.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณและนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
3. การรวบรวมขอมูล
3.1 ทํ าหนั ง สื อขออนุ ญ าตจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ถึ ง ผู บ ริ ห ารบริ ษั ท ไทยยางกิ จ ไพศาล จํ ากั ด
(สํานักงานใหญ) เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมพนักงานสํานักงานจํานวน 245
ชุด คิดเปน 100%
3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
3.4 จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
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ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ)
1.1 ศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) โดย
ภาพรวม พบวา การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ย จากมากไปหานอย คือ ความเสี่ ยงด านการปฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข อบั ง คับ ความเสี่ ยงดานการ
ดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก
1.2 ศึกษาการจั ด การความเสี่ย งในการทํ างานของ บริ ษัท ไทยยางกิ จไพศาล จํ ากั ด (สํ านั กงานใหญ )
จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามอายุ
โดยภาพรวม พบวา การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมี คาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก สวนจํ าแนกตามสถานภาพ โดย
ภาพรวม พบวา การจั ดการความเสี่ ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยู ในระดั บมาก สวนจําแนกตามระดับ การศึกษา โดย
ภาพรวม พบวา การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนจําแนกตามสายงาน โดยภาพรวม
พบวา การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และจําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม พบว า
การจัดการความเสี่ยงในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงในการทํางานบริษัทไทยยางกิจไพศาลจํากัด(สํานักงานใหญ)
การเปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นการจั ดการความเสี่ย งในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิ จไพศาล จํ ากั ด
(สํานักงานใหญ) การจําแนกตามเพศ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนการ
จําแนกตามอายุ พบว า แตกตางกั นอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สวนการจํ าแนกตามสถานภาพ พบวา ไม
แตกตางกันทุกดาน สวนการจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
การจําแนกตามสายงาน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบเปนรายคูตามเชฟเฟ พบวา ผูที่มีอายุ 25-35 ป มีค วามคิดเห็นดานความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงานแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน สวนผูที่มีอายุนอยกวา 25 ป มีความคิดเห็นความเสี่ยงดานปจจัยภายนอกแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 35 ป
ขึ้นไป และผูที่ มี อายุ 25-35 ป มี ค วามคิ ดเห็ นความเสี่ ย งด านป จจัย ภายนอกแตกต างกั นกับ ผู ที่ มีอายุ 35 ป ขึ้ นไป
แตกต างกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกนั้ นมีความคิด เห็นไมแตกตางกั น สวนการจําแนกตามระดั บ
การศึกษา ดานความเสี่ยงดานบุ คลากร พบว า ทุ กระดั บการศึ กษาประถมศึ กษา มี ความคิด เห็นความเสี่ย งด านการ
บุคลากรไมแตกตางกัน สวนการ จํ าแนกตามระดั บการศึกษา ดานความเสี่ ยงดานการดําเนินงาน พบวา ผูที่มี ระดั บ
การศึกษาประถมศึ กษา มีค วามคิดเห็นความเสี่ยงดานการดําเนินงานแตกตางกันกับผูที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ จําแนกตามระดับการศึกษา
ด า นความเสี่ ย งด า นป จ จั ย ภายนอก พบว า ผู ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น ความเสี่ ย งด า น
การดํ าเนิ นงานแตกต า งกั นกั บ ผู ที่ มี ร ะดั บ การศึ กษามั ธยมศึ กษาอย า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผู ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษามัธยมศึกษามีความคิดเห็นความเสี่ยงดานการดําเนินงานแตกตางกันกับผูทมี่ ีระดับการศึกษา ปวช./ปวส. อยาง
มีนัย สําคั ญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 และผู ที่มี ระดั บการศึกษา ปวช./ปวส.มีความคิดเห็นความเสี่ย งดานการดําเนินงาน
แตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สวนการจําแนกตามตําแหนงงาน ดานความเสี่ยงดานบุคลากร พบวา ผูที่มีตําแหนงงานทุกตําแหนง มีความคิดเห็น
ความเสี่ยงดานบุคลากรไมแตกตางกัน สวนการจําแนกตามตําแหนงงาน ดานความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบี ยบ ข อบัง คับ พบว า ผู ที่มี ตําแหนง งานทุกตําแหน ง มีค วามคิ ด เห็ นความเสี่ย งดานการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย
กฎระเบี ยบ ขอบั งคั บ ไมแตกตางกั น และจํ าแนกตามตํ าแหนงงาน ดานความเสี่ย งดานปจจัยภายนอก พบวา ผูที ่ มี
ตําแหนง งานพนักงานรายวั น มีค วามคิด เห็ นความเสี่ย งดานป จจั ยภายนอกแตกต างกันกับ ผูที่ มี ตําแหนง งานจั ดซื้ อ/
ควบคุมคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ) พบวา
พนักงานมีความคิดเห็นการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูระดับมากที่สุด คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย คือ ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก ทั้งนี้อาจเป น
เพราะพนั กงานให ค วามสํ าคั ญ ในเรื่ องการจัด การความเสี่ ย งในการทํ างานเป นเรื่ องสําคั ญ ซึ่ง การจัด การความเสี่ ย ง
สามารถครอบคลุมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพในการทํางานของบริษัทเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
ตอลู กค า และคุณภาพชีวิต ของตนเองในอนาคตอีกดวย ส วนเรื่องความเสี่ ยงด านปจจั ยภายนอกที่พนั กงานใหค วาม
คิดเห็นโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด อาจเปนเพราะวา พนักงานยังไมทราบวาองคกรมีการวางแผนการตั้งรับกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบที่ไมคาดคิดมากอน เชน ภาวะทางการเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความแปรปรวน การ
เปลี่ยนเปลี่ยนทางเทคโนโลยี หรือแมกระทั้งภาวะทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคลองกับ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา
79-85) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของบริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนดเอนจิเนียริ่ง จํากัด ผลการศึกษาพบวา
พนั กงานสวนใหญ เป นเพศชายมากที่ สุด มีอายุ ระหวาง 21-30 ป ระดั บ การศึ กษาต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี สั ง กัด ฝ าย
ปฏิบัติการ และมีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
โดยรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการวัดผลการจัดการความเสี่ยง ดานการสนั บสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูง ดานการติดตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดานการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง และดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดานการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคลอยูใน
ระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน แตประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกันอยางมี นัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ อนันต ธรรมชาลัย (2561, หนา 490-505) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทย พบวา 1) สภาพ ปจจุบันในการจัดการความเสี่ยงของกลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมียังคงมีการใชเครื่องมือในการจัดการความ เสี่ยงตามมาตรฐานจากทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป 2)
ระดับการจัดการธุรกิจโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก และระดับผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยรวมทุกดานอยู
ในระดับมากที่สุด 3) การวิเคราะหปจจัย ขอมูลทั่วไปของบริษัททุกดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการวิเคราะห ปจจัยการจัดการธุรกิจฯ ที่สงผลตอผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยรวม รวมกัน
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงไดรอยละ 32.4 ในขณะที่ปจจัยการจัดการธุรกิจฯ ดานการ
วางแผน และดานการควบคุมสงผลตอผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยการจัดการธุรกิจฯ
ดานการจัดองคกร และดานการประสานงานสงผลตอการจัดการดานผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 4) แนวทางการจั ด การความเสี่ ยงสํ าหรั บกลุ ม อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี ข องประเทศไทยประกอบด วย (1)
มาตรการในการลดความเสี่ยง (2) มาตรการในการ ปองกันความเสี่ยง และ (3) มาตรการในการแกไข
1.1 ดานความเสี่ยงดานบุคลากร ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส.
และอยูในสายงานพนักงานฝายผลิต ซึ่งมีความรูความเขาใจในการจัดการความเสี่ยงในระดับหนึ่งเทานั้น ซึ่ง สอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง ประเภทความเสี่ยงของ เอกลักษณ โสภาพันธ (2561) กลาววา ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การทํางาน การมอบหมายหนาที่และ
สิทธิของบุคลากร/คณะทํางานที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทุกฝายอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการใชงาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบุคลากรภายนอกที่ เกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออม และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ของภูษณิศา จันทา (2559, หนา 162-169) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ
ไดแก บุคลากร ระบบงาน และการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของธนาคาร
1.2 ดานความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังมีเครื่องจักรอุปกรณที่หลากหลายรุน และมี
รุนเกาและรุนใหมสลับในแตละสายการผลิต จึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงักในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีเรื่องประเภทความเสี่ยงของ นฤมล สะอาดโฉม (2549, หนา 3) กลาววา ความเสี่ยงดานการดําเนินงานเปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานตามแผนกลยุทธและสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
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เชนการขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ย วของการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม เหมาะสมการปฏิบัติงาน
ผิดพลาดหรื อลาชาและขาดขอมูลหรือเครื่องมือที่จําเปน และสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง การจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท โพรเทค เคมีคอล แอนดเอนจิเนียริ่ง จํากัด ของ ชาญชัย เพ็ชรรัตน (2556, หนา 79-85) ผลการศึกษาพบวา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก
1.3 ดานความเสีย่ งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานขาด
การอบรมในเรื่องดังกลาว ที่ผานมาจะอบรมเฉพาะหัวหนางานและระดับฝายเทานั้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง
ประเภทของความเสี่ ย งของ ภู ษ ณ ปรี ย ม าโชต (2558, หน า 28) กล า วว า ความเสี่ ย งด า นกฎระเบี ย บต า งๆ
(Compliance Risk: C) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่บริษัทตองปฏิบัติ และสัญญา
ผูกพันที่บ ริษัทฯตองรับ ผิด ชอบและสอดคล องกับ งานวิ จัย เรื่อง การศึ กษากระบวนการจั ดการความเสี่ย งตามกรอบ
การจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา : บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากัด ของ ลีลาศ
คุณฟอง (2558, หนา 95-104) ซึ่งไดจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิตามนโยบายของบริษัท รายงานประจําป ผังองคกร
การสังเกตการณ ระเบียบ ขอกําหนด คูมือการปฏิบัติงาน เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานรวมถึงไดทําการศึกษาบทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวากระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เค สเต โค (เอเชีย) จํากัด มีความ
สอดคลองและคลายคลึงกับแนวทางของ COSO-ERM อยูในระดับที่ดี
1.4 ดานความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริษทั มีแผนการจัดการความเสี่ยงเทานั้นแตไม
มีคูมือและแผนสํารอง รองรับเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องประเภทของความ
เสี่ยงของ อรัญ โสตถิพันธุ (2550, หนา 27) กลาววา ความเสี่ยงภายนอกเปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดย
องคกรเองเชนความเสี่ยงดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายความเสี่ยงทางดานภัยธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความ
เสี่ยงดานภัยที่เกิดจากสงครามการกอการราย และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเปดเผยการจัดการความเสี่ยงตาม
กรอบแนวคิดของ COSO ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยในกลุม SET ของศุภมาศ หอม
ตระกูล (2555) ผลวิจัยพบวา บริษัทมีการเปดเผยการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดของ COSO อยูในระดับการ
เปดเผยนอย โดยองคประกอบของกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงที่มีการเปดเผยในระดับดีมีเพียงกิจการการควบคุม
และสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ระดับพอใชเทานั้น สวนการกําหนดวัตถุประสงค การระบุเหตุการณ การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองตอความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผลมีการเปดเผยในระดับนอยถึงนอยมาก
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงานใหญ)
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ความเสี่ยงดานบุคลากร เพศชายมีความคิดเห็นแตกตางมากกวา เพศหญิง และความเสี่ยงดานปจจัย
ภายนอก เพศชายมีความคิดเห็นแตกตางมากกวาเพศหญิงนอกนั้นมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทุกดาน สวนพนักงานที่มี
อายุต างกั น มีค วามคิดเห็นการจัด การความเสี่ย งโดยภาพรวมแตกต างกั นอย างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และความเสี่ย งด านป จจัย ภายนอก มี ความคิ ดเห็ นแตกต างกั นอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นอกนั้ นไม
แตกตางกัน ส วนพนักงานที่ มีสถานภาพตางกันมี ความคิ ดเห็นการจัดการความเสี่ย งโดยภาพรวมไมแตกตางกั น สวน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเสี่ยงดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ความด านการดํ าเนิ นงาน แตกต างกันอยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 และความเสี่ ยงด านป จจัย ภายนอก
แตกตางกั นอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นอกนั้ นไม แตกต างกัน และพนักงานที่มี ตําแหน งงานต างกันโดย
ภาพรวมทุกดาน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเสี่ยงดานบุคลากร แตกตางกันอยางมี
นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ความเสี่ ย งด านการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข อบั ง คับ แตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะพนักงานมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในการทํางาน เขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง มีการรับรูและเขาใจเรื่องบุคลากร ความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และการรับรู
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เรื่องความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก ที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานขาดความความรูความเขาในในเรื่องของความเสี่ยงใน
การทํางาน ซึ่ งสอดคล องกั บ ลีล าศ คุ ณฟอง (2558, หน า 95-104) ศึ กษาวิ จัย เรื่อง การศึกษากระบวนการจัด การ
ความเสี่ยงตามกรอบการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา : บริษัท เด สเต โค
(เอเชีย ) จํ ากัด จากผลการศึกษาพบวากระบวนการจัดการความเสี่ ยงของบริษัท เค สเต โค (เอเชีย ) จํ ากัด มีค วาม
สอดคลองและคลายคลึงกับแนวทางของ COSO-ERM อยูในระดับที่ดี ซึ่งพบเพียงบางปจจัยที่ตองปรับปรุงใหเหมาะสม
อันไดแก ตองมีการจัดทําคูมือการจัดการความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน นโยบายการเงินตองมีความชัดเจนในดาน
การประเมินความเสี่ยงจากสภาวะการเมือง อัตราแลกเปลี่ยนและการมองหาทุนสํารอง ในดานความเสี่ยงองคกรตอง
มั่นใจว าพนั กงานทุ กระดับ มี ค วามรู ค วามเข าใจการจัด การความเสี่ ยงอย างเพี ย งพอโดยจะต องมี การประเมิ นจาก
แบบทดสอบหรื อ การจั ด กิ จกรรมที่ เหมาะสม และองค กรควรมี แ นวทางที่ เ หมาะสมในการควบคุม และดูแ ลอั ต รา
การหมุนเวียนของพนักงานระดับปฏิบัติ งานที่เขาออกสูงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทอาจตองพิจารณาคาจาง
ผลตอบแทน สวัสดิการของบริษัทโดยอาจจะตองเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันวามีความแตกตางกัน
เพียงใดเพื่อนํามาปรับปรุงตอไป และสอดคลองกับ ภูษณิศา จันทา (2559, หนา 162-169) ศึกษาวิ จัยเรื่อง การจั ด
การความเสี่ยงดานการปฏิ บัติ การของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัย ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก บุคลากร ระบบงาน และการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของธนาคาร 2) ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอพนักงาน และเหตุการณจลาจลจากภายนอกองคก ร 3)
ระดั บ ความเสี่ ย ง ด านการปฏิ บั ติ การของธนาคารกรุ ง ไทย อยู ใ นระดั บ ปานกลาง 4) การจั ด การความเสี่ ย ง ด า น
การปฏิบัติการสามารถปองกันปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการไดระดับหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติและ 5) แนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ ไดแก วัฒนธรรม องคกร และการใชโปรแกรม
การจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานความเสี่ยงดานบุคลากร
- ควรมีการสงเสริมพัฒนาทักษะในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการมากกวาระดับหัวหนา
งาน โดยใหตรงกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู
- ควรมีการปรับปรุงระบบการใหรางวัล ผลตอบแทนและสวัสดิการเมื่อพนักงานปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายขององคกร เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหดียิ่งขึ้นและลดอัตราการเขา-ออกจากงาน
1.2 ดานความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- ผูบริหารควรมีการกํากับการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงใหมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของ การควบคุม
กํากับดูแลคุณภาพสินคา
- ควรมีการตรวจสภาพอุปกรณใหมีความพรอมใชงานอยูในระดับสมบูรณ เปนประจําทุกเดือน
1.3 ดานความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
- องคกรตองสรางความเขาใจในเรื่ องของกฎหมาย กฎระเบี ยบ และขอบั งคับตางๆ ในการทํางาน
ใหแกพนักงานไดรับทราบ โดยสงเสริมใหมีการอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง
- ควรมีการจัดทําคูมือปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการผิดวินัย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ขอกําหนด
ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
1.4 ดานความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก
- องคกรควรมี การประชาสัมพั นธให พนักงานไดรับ ทราบแผนกลยุท ธการจัดการความเสี่ยงในการ
ทํางานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด (สํานักงาน) เพื่อใหพนักงานไดรับทราบวาองคกรมีการวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี
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- องคกรควรมีการปรับปรุงทบทวนแผนฉุกเฉินของแผนกลยุทธการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ของ บริ ษัท ไทยยางกิจไพศาล จํ ากัด (สํ านักงาน) ภายในคณะทํางานจัดการความเสี่ย งทุกๆ 6 เดื อน ในเรื่องสังคม
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ เชน การเกิดอุทกภัย การเกิดวาตภัย เปนตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลสัมฤทธิ์ตอการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
2.3 ควรศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
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